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ABSTRACT 

 

One of the most fundamental principles in contract law is that agreements must be kept (pacta 

sunt servanda). If the counterparty all to easily could free themselves from their contractual 

obligations it would likely cause a number of negative consequences. Among others the trust 

in contracts as an act of law would decrease which in turn would lead to reduced trade on the 

market. A main rule is however rarely without an exception, and it is in this context that the 

theory of expectations is of importance. In many cases a contractor often enter into a contract 

based on different assumptions or expectations which later on proves to have been wrong. He 

would therefore subsequently like to free himself from the contractual obligation. In order for 

theese expectations to be accorded significance and therefore cause the annulment of the 

contract they must first however meet the three requisites of the theory of expectations. The 

expectation must have been essential (the essentiality requisite) but also visible for the 

counterparty (the visibility requisite). After a final relevance assessment it should also seem 

resonable that the risk is shifted to the counterparty (The risk requisite). 

 

Initially in this essay it shall be examined whether there existes an coherent definition regarding 

the theory of expectations. The way the theory is regarded may be of relevance to how, and to 

what extent, it should be applied in established law. The theory of expectations has mainly been 

applied in connection with property law. Because of that it will be discussed in this context. 

The question is however whether it also could be of relevance in the area of family law? In 

family law there also exists sevaral different types of contracts with a varied amount of property 

law. The main purpose in this essay will therefore be to examine to which extent the theory of 

expectations can be of use in the area of family law. Consideration of the specific familiy law 

characteristics, that may affect the applicibilty of the theory of expectations, will also be taken 

into account. The essay will mainly be limited to two different types of legal acts, prenuptial 

agreements and testaments. This is to limit the extent of the essay, but also to allow a more 

detailed discussion regarding the two selected types of contracts. 
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SAMMANFATTNING 

 

En av de mest grundläggande principerna på avtalsrättens områden är att avtal ska hållas (pacta 

sunt servanda). Ifall medkontrahenten allt för lätt skulle kunna frigöra sig från sina avtalade 

förpliktelser skulle detta sannolikt medföra ett antal negativa konsekvenser. Bland annat skulle 

tilltron till avtalet som rättshandling minska vilket i sin tur skulle medföra en minskad 

omsättning på marknaden. En huvudregel är dock sällan utan undantag och det är i detta 

sammanhang som förutsättningsläran är av betydelse. I många fall utgår en avtalspart ifrån vissa 

förutsättningar i samband med avtalsslutet som senare visar sig vara felaktiga. Denne vill därför 

i ett senare skede frigöra sig från avtalets förpliktelser. För att dessa förutsättningar ska 

tillerkännas betydelse och föranleda att avtalet ogiltigförklaras måste de dock först uppfylla 

förutsättningslärans tre rekvisit. Förutsättningen ska härvid dels ha varit väsentlig 

(väsentlighetsrekvisitet) men också synbar för medkontrahenten (synbarhetsrekvisitet). Det ska 

även efter en avslutande relevansbedömning framstå som rimligt att risken för den felaktiga 

förutsättningen skjuts över på medkontrahenten (Riskrekvisitet). 

 

Inledningsvis ska i uppsatsen utredas huruvida det finns någon enhetlig definition av 

förutsättningsläran. Synen på vad förutsättningsläran egentligen utgör kan vara av betydelse för 

hur och i vilken utsträckning som den bör tillämpas. Förutsättningsläran har huvudsakligen 

tillämpats på förmögenhetsrättens område. I uppsatsen kommer den därför att behandlas även i 

detta avseende. Frågan är dock om den även skulle kunna fylla en funktion inom familjerätten? 

Även på familjerättens område finns det nämligen ett flertal olika avtalstyper med ett växlande 

stort förmögenhetsrättsligt inslag. Det huvudsakliga syftet kommer därför vara att utreda i 

vilken utsträckning som förutsättningsläran kan tillerkännas betydelse inom familjerätten. 

Hänsyn ska härvid tas till de särdrag som finns på familjerättens område vilka kan komma att 

påverka förutsättningslärans tillämplighet. Uppsatsen kommer även i huvudsak att begränsas 

till två olika typer av familjerättsliga rättshandlingar, äktenskapsförord och testamenten. Detta 

för att dels begränsa uppsatsens omfång, men även för att möjliggöra en mer utförlig utredning 

av de två utvalda avtalstyperna. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

Avtalets mest grundläggande funktion är att binda samman de bägge avtalsparterna i en rättslig 

relation. Avtalets bindande är som utgångspunkt rättsligt sanktionerat och i det fall 

avtalsparterna önskar att så inte ska vara fallet ska detta särskilt uttryckas i avtalet. Denna 

inställning, att avtal som utgångspunkt ska anses vara bindande, kommer även till uttryck i den 

allmänna principen att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Att avtal ska hållas har ansetts 

utgöra en marknadsekonomisk hörnsten men principen är inte utan undantag. I ett flertal 

lagbestämmelser har exempelvis avtalsbundenheten mjukats upp för att lämna ett större 

utrymme att kunna ta hänsyn till konsumentskydd och ändrade förhållanden.1 Det är i detta 

sammanhang som förutsättningsläran är av betydelse. 

 

Det är för avtalsparterna omöjligt att ta hänsyn till alla de omständigheter vilka kan vara av 

betydelse för ett avtal. En avtalspart utgår därför ofta utifrån outtalade förutsättningar vilka kan 

ha varit av avgörande betydelse för dennes vilja att ingå avtalet. Dessa kan i vissa fall 

tillerkännas relevans genom förutsättningsläran och på så viss föranleda att ett avtal blir 

ogiltigförklarat.2 I Göta hovrätts avgörande i mål FT 856–13 förklarades exempelvis ett avtal 

rörande ett 4G-abonemang vara ogiltigt med hjälp av förutsättningsläran efter att det visat sig 

att det saknades täckning på den ort där företaget var verksamt. Förutsättningslärans ställning 

är dock omstridd3 och kritiker har ifrågasatt huruvida det numera finns något utrymme för att 

tillämpa sig av den.4 Särskilt relationen till jämkningsregeln i 36§ AvtL är komplicerad, och 

frågan är huruvida den mer allmänt hålla förutsättningslärans tillämpningsområde redan blivit 

föremål för uteslutande lagstiftning.5 

 

Trots att förutsättningsläran huvudsakligen tillämpas på förmögenhetsrättens område skulle den 

även kunna vara av viss betydelse på familjerättens område. Anledningen till detta är att de 

särskilt familjerättsliga avtalen kan ha ett större eller mindre förmögenhetsrättsligt inslag. 

Exempelvis så utgör äktenskapsförordet ett sådant särskilt familjerättsligt avtal som har en stark 

                                                 
1 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s.26f 
2 Lehrberg, Förutsättningsläran, s.19ff 
3 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s.290 
4 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.214 
5 Lehrberg, förutsättningsläran, sid.154 
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förmögenhetsrättslig prägel.6 Samma typer av frågor om ett avtals ogiltighet riskerar därför att 

dyka upp inte bara på förmögenhetsrättens utan även på familjerättens område.7 

 

 

1.2 Syfte 

Förutsättningsläran är mångtydig och inom doktrinen har den givits ett flertal olika tänkbara 

betydelser. Syftet i denna uppsats är därför att i möjligaste mån precisera förutsättningsläran 

och fastställa dess ställning inom den gällande rätten. Förutsättningsläran har även tillämpats 

huvudsakligen på förmögenhetsrättens område. Problematiken kring felaktiga förutsättningar 

riskerar dock att uppkomma även i samband med de familjerättsliga avtalen och syftet är därför 

att fastställa förutsättningslärans tillämplighet även på detta område. I viss utsträckning ska 

även förutsättningslärans ställning inom den moderna rätten, då huvudsakligen på 

förmögenhetsrättens område, utredas då denna är av central betydelse för förutsättningslärans 

fortsatta tillämplighet.  

 

 

1.3 Frågeställning 

I enlighet med syftet i uppsatsen ska först förutsättningsläran i möjligaste mån preciseras och 

fastställas som rättsnorm. När förutsättningsläran sedan är fastställd ska det utredas huruvida 

den fortfarande är tillämplig inom den moderna rätten. Förutsatt att förutsättningsläran 

fortfarande är tillämplig ska det avslutningsvis även prövas i vilken utsträckning som den är 

tillämplig på familjerättens område. Sammanfattningsvis kan följande tre frågeställningar 

urskiljas: 

 

1, Finns det någon enhetlig definition av förutsättningsläran? 

2, Är förutsättningsläran fortfarande tillämplig i modern rätt? 

3, Är förutsättningsläran tillämplig på familjerättens område? 

 

 

 

 

                                                 
6 Teleman, Äktenskapsförord, s.63 
7 Agell & Brattström, Äktenskap Samboende Partnerskap, s.150 
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1.4 Metod 

Vilken juridisk metod som man väljer att tillämpa påverkas i hög grad av de olika idéerna och 

teorierna om vad som utgör rättens natur. Det tidigare förhärskande synsättet, naturrätten, 

bygger på att rätten hämtar sitt innehåll från en högre rättsordning som är beständig i både tid 

och rum. Resonemanget knyter närmast an till något gudomligt eller andra högre moraliska 

värden. Den idag gällande uppfattningen utgörs istället huvudsakligen av det rättspositivistiska 

synsättet. Rättspositivismen bygger på att all rätt är positiv rätt och är skapad av människan, för 

människan.8 Resonemanget i denna uppsats kommer i huvudsak att överensstämma med den 

rättspositivistiska åskådningen men att i vissa delar att återknyta till naturrätten. Ett problem 

med rättspositivismen är dock att den saknar en egen metod med vilken den kan bearbeta rätten. 

Istället får den förlita sig på den traditionella, något obestämda rättsdogmatiska metoden.9 

 

 

1.4.1 Rättsdogmatisk metod 

I denna uppsats kommer i huvudsak den rättsdogmatiska metoden att tillämpas. Inom ramen 

för den rättsdogmatiska metoden ska man, utifrån en analys av de olika elementen i 

rättskälleläran, försöka att fastställa hur en rättsregel ska uppfattas i ett visst konkret 

sammanhang.10 Rättskälleläran utgör det ramverk för vilka lagar och andra föreskrifter som får 

beaktas som auktoritetsskäl inom den juridiska argumentationen (det vill säga den gällande 

rätten). Rättskälleläran finns inte officiellt nedskriven men traditionellt sett brukar man utgå 

från att det finns fyra centrala rättskällor inom den svenska rätten; lagtext, praxis, förarbeten 

och doktrin.11 Resonemangen i denna uppsats kommer därför att motiveras utifrån dessa fyra 

rättskällor. 

 

Det föreligger även en intern rangordning mellan de fyra rättskällorna där lagstiftningen och 

prejudikaten normalt brukar tillskrivas en given auktoritet. Lagförarbetena och den juridiska 

litteraturen har istället en mer utredande och komplimenterande funktion. I domstolarnas praxis 

har emellertid förarbeten alltid tillerkänts en närmast självständig auktoritet men denna har 

under senare tid börjat att ifrågasättas. Argument har framförts för att förarbeten närmast ska 

tillerkännas samma betydelse som doktrinen vilken saknar formell auktoritet och vars bärighet 

                                                 
8 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s.55f 
9 Korling & Zamboni, A.a., s.47 
10 Korling & Zamboni, A.a., s.26 
11 Peczenik, Vad är rätt?, s.213ff 
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istället avgörs utifrån dess förmåga att övertyga läsaren med mer eller mindre välunderbyggd 

argumentation. Det är i detta avseende som doktrinen samt eventuellt förarbetena har möjlighet 

att påverka den framtida rättsutvecklingen.12 Det bör avslutningsvis även påpekas att det 

föreligger ytterligare en intern rangordning inom prejudikatet som rättskälla. Ett 

domstolsavgörandes prejudikatvärde påverkas i sammanhanget av i vilken instans som det 

tagits. Exempelvis så har Högsta domstolen en prejudikatbildande roll och dess avgöranden bör 

därför vara, om än ej formellt bindande, så i vart fall vägledande för de övriga domstolarna.13 

 

 

1.4.2 Rättsanalytisk metod 

I denna uppsats ska utöver den rättsdogmatiska metoden även en rättsanalytisk metod tillämpas. 

Vid användandet av den rättsdogmatiska metoden föreligger en svaghet i att den endast 

intresserar sig för rättsnormerna men inte för hur dessa tillämpas hos exempelvis underrätter 

och myndigheter. Genom den så kallade rättsanalytiska metoden är det istället möjligt att 

betrakta och analysera dessa rättsnormer utifrån omvärldsiakttagelser som nödvändigtvis inte 

är strikt juridiska. På så vis kan man utifrån källor som inte utgör en faktisk del av den gällande 

rättan föra resonemang om vad rätten borde vara (de lege ferenda). Dessa resonemang får 

däremot inte påverka själva rekonstruktionen av en rättsnorm då det skulle bidra till en felaktig 

beskrivning av den gällande rätten.14 

 

 

1.5 Material 

Då förutsättningsläran inte kommer till uttryck i något eget lagrum får det till följd att material 

huvudsakligen får sökas i andra rättskällor än lagtext. Bland annat har under åren en livlig debatt 

förts inom doktrinen och läran har även kommit till uttryck i ett flertal domstolsavgöranden. 

Lagstiftaren har även på bland annat familjerättens område medvetet överlämnat till 

domstolarna att genom praxis driva rättsutvecklingen framåt då man velat vara försiktig vid 

utformandet av lagtexten. Doktrin och praxis kommer därför att ha en mer framträdande roll i 

denna uppsats. Även avgöranden i lägre instans kommer att tas upp trots deras begränsade 

prejudikatvärde. Lagtext med tillhörande förarbeten kan däremot inte förbises helt och i vissa 

                                                 
12 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s.28 och 32ff 
13 Peczenik, Vad är rätt?, s.214 
14 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s.24f 
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avseenden är det direkt nödvändigt att fastställa förutsättningslärans relation till närliggande 

lagrum. 

 

Stora delar av det material som behandlar förutsättningsläran, på både förmögenhetsrättens och 

familjerättens område, är många gånger relativt gammalt. Betydelsen av detta begränsas dock 

på så vis att de bägge rättsområdena har förändrats relativt långsamt. Både AvtL och TL (som 

i stor utsträckning fortfarande ligger till grund för de testamentsrättsliga bestämmelserna i ÄB) 

härrör exempelvis från 1900-talets första hälft.  

 

Förutsättningsläran har historiskt sett utvecklats i framför allt Tyskland och Danmark. Med 

hänsyn till att syftet med denna uppsats är att utreda dess tillämplighet inom svensk familjerätt 

kommer dock det internationella perspektivet inte att sträcka sig längre än till lärans framväxt. 

Utländska källor kommer därför inte att beaktas i någon större utsträckning. Bland de svenska 

källorna kommer däremot Lehrbergs verk ”Förutsättningsläran” att ha en särskilt framträdande 

roll i stora delar av uppsatsen. Verket utgör det inom den svenska doktrinen mest utförliga 

arbetet rörande förutsättningsläran och dess betydelse kan därför inte förbises. Det bör dock 

påpekas att Lehrberg har beskrivits som en entusiastisk företrädare för förutsättningsläran15 

vilket är något som riskerar att återspeglas i denna uppsats. För att motverka detta har därför 

kritiska åsikter gentemot förutsättningsläran lyfts fram i form av bland annat Ramberg som är 

av åsikten att förutsättningsläran idag har en begränsad faktisk betydelse.16 

 

 

1.6 Avgränsning 

För att utreda förutsättningslärans tillämplighet på familjerättens område kommer det vara 

nödvändigt att först analysera läran utifrån förmögenhetsrättens område. Det är på 

förmögenhetsrättens område som dess huvudsakliga utveckling har skett och det är därför i 

detta sammanhang som det mest utförliga materialet gällande förutsättningsläran finns att tillgå. 

Med hänsyn till att denna uppsats har till uppgift att pröva dess betydelse på familjerättens 

område kommer däremot förutsättningslärans förmögenhetsrättsliga aspekter att i möjligaste 

mån hållas avgränsade. 

 

                                                 
15 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, s.153 
16 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.213 
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Även familjerätten utgör ett brett rättsområde och i avgränsande syfte ska därför analysen 

begränsas till i huvudsak två olika typer av familjerättsliga avtal, äktenskapsförordet och 

testamentet. På så vis frigörs även utrymme till att göra en mer djupdykande analys av de 

enskilda avtalstyperna samtidigt som de båda förhärskande lagstiftningarna på familjerättens 

område, ÄkB och ÄB, blir föremål för prövning. 

 

 

1.7 Disposition   

Denna uppsats är disponerad på följande vis: efter detta inledande kapitel ges i kapitel två en 

kortare redogörelse för förutsättningslärans historia samt de två olika varianter av läran som 

växt fram. I det tredje kapitlet ska förutsättningsläran försöka att preciseras. Vad utgör 

förutsättningsläran för någon rättsnorm samt hur ser man på de olika rättsnormernas ställning 

inom den gällande rätten? I nästföljande kapitel fyra ska förutsättningslärans 

förmögenhetsrättsliga aspekt behandlas. Denna utredning kommer sedan att ligga till grund för 

den fortsatta utredningen i kapitel fem där förutsättningsläran ska appliceras på de 

familjerättsliga avtalen. I kapitel sex ska uppsatsen slutligen sammanfattas och avslutas med 

några avslutande slutsatser och analyser. 

 

 

1.8 Definitioner 

I den fortsatta bearbetningen av förutsättningsläran kan det underlätta för läsarens förståelse 

om det först klargörs för vissa av de begrepp som kommer att användas i denna uppsats. Det 

bör dock has i åtanke att synen på förutsättningarna många gånger är splittrad och att 

terminologin därför riskerar att inte vara enhetlig i vissa sammanhang. Det följande bör 

emellertid kunna utgöra åtminstone en god utgångspunkt för den fortsatta utredningen. 

 

 

1.8.1 Felaktiga, oriktiga och bristande förutsättningar 

Med en felaktig förutsättning avses de fall där någon medvetet eller omedvetet utgått ifrån en 

viss premiss när denne företagit en rättshandling. Denna premiss eller förutsättning har senare 

visat sig inte överensstämma med hur det i verkligheten faktiskt förhöll sig.17 Felaktigheten kan 

ha uppstått både före, samtidigt eller efter det att rättshandlingen företogs. I det fall den felaktiga 

                                                 
17 Lehrberg, Förutsättningsläran – en rättsregel i modern svensk rätt, s.188 
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förutsättningen förelåg innan eller i vart fall samtidigt som rättshandlingen företogs så brukar 

man tala om att förutsättningen varit oriktig. Om den felaktiga förutsättningen istället inträffat 

först vid ett senare tillfälle så talar man istället om att den brustit.18  

 

 

1.8.2 Villfarelse i bevekelsegrund, motivvillfarelse och error in motivis 

I doktrinen förekommer ofta resonemang utifrån termerna villfarelse i bevekelsegrunden, 

motivvillfarelse samt error in motivis. Dessa tre begrepp synes i huvudsak vara synonyma och 

de förekommer därför i samma typ av frågor.19 Deras betydelse begränsas till att omfatta de 

ovan diskuterade oriktiga förutsättningarna och de avser därför endast förutsättningar som 

förelåg redan vid avtalets ingående.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Lehrberg, Förutsättningsläran – en rättsregel i modern svensk rätt, s.199 
19 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s.273 
20 Boström, Tolkning av testamente, s.43 och Walin & Lind, Ärvdabalken En kommentar Del I (1-17kap.) Arv 

och testamente, s.311 
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2. FÖRUTSÄTTNINGSLÄRANS HISTORIA 

 

2.1 Begynnande rätten  

Förutsättningsproblematiken tillhör sannolikt ett av avtalsrättens äldsta problem. Redan i 

urminnes tider bedrev människorna byteshandel och sannolikt dök redan då 

förutsättningsfrågorna upp. Exempelvis kan råvaror ha visat sig varit gamla eller verktyg 

trasiga. Tidiga rättsordningar försökte därför få bukt på detta problem genom att tillämpa sig 

av en kasuistisk lagstiftningsmetod. Härvidlag återgav man i samband med handeln vanligt 

förekommande fel i egendomsslag, vilka ansågs utgöra grund till hävningsrätt. En rättsordning 

som tillämpade sig av en sådan lagstiftningsmetod var den romerska.21 

 

Under medeltiden försökte bland annat glossatorerna ur den romerska rätten fastställa abstrakta 

principer på förutsättningsproblematikens område. En av flera var den så kallade läran om 

clausula rebus sic stantibus. Man ansåg härvid att avtal träffades under en tyst förutsättning att 

förhållandena skulle vara oförändrade. På så sätt försökte man legitimera att man frångick ett 

avtal där omständigheterna genomgått sådana förändringar att avtalsparterna, om de hade 

förutsett dom, inte skulle ha ingått avtalet. Läran föll senare i onåd och under 1700-talet slutade 

den i princip helt att användas.22 Uttrycket förekommer likväl än idag i den juridiska 

diskussionen som en beteckning för när avtal blir overksamma eller modifieras på grund av 

ändrade förhållanden.23 

 

Även under 1800-talet försökte man få bukt på förutsättningsproblematiken och återigen vände 

man sig till den romerska rätten för vägledning. Inom romersk rätt var det 

viljeöverensstämmelsen (consensus) mellan avtalsparterna som fastställde avtalets giltighet. 

Vissa typer av villfarelse hos avtalsparterna kunde dock tillerkännas betydelse. Dessa kom i 

den romerska rätten till uttryck i läran om villfarelse (error).24 Under 1800-talet försökte man 

förklara att villfarelse (error) inom den romerska rätten endast tillerkändes rättslig relevans i 

vissa situationer och på så vis ville man särskilja mellan olika arter av villfarelser. En sådan 

                                                 
21 Lehrberg, Förutsättningsläran, s.33 
22 Lehrberg, A.a., s.33f 
23 Hellner, Hager & Persson, Kontraktsrätt, s.61 
24 Kaser & Knütel, Romersk privaträtt, s.103ff 
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villfarelse var villfarelse i bevekelsegrunden (error in motivis). Som huvudregel saknade den 

emellertid rättslig betydelse.25 

 

 

2.2 SUBJEKTIVA FÖRUTSÄTTNINGSLÄRAN 

Den egentliga förutsättningsläran som juridiskt begrepp uppkom först under mitten av 1800-

talet. Den tyske rättsvetenskapsmannen Bernhard Windscheid, vanligen ansedd som 

förutsättningslärans upphovsman, hade ett viljeteoretiskt synsätt och han tillmätte därför 

avtalsparternas viljor stor betydelse. Han var av åsikten att en förutsättning utgjorde en slags 

viljebegränsning, närmast att jämföra med ett avtalsvillkor. En avtalspart utgår många gånger 

från förutsatta förhållanden och ser därför inget behov av att göra viljeförklaringen villkorad. 

Om den förutsättningen som avtalsparten utgått ifrån, men inte villkorat i avtalet, senare visar 

sig vara felaktig innebar det enligt Windscheids synsätt att den ändå ska kunna tillerkännas viss 

betydelse. Rättsföljden skulle i sådant fall vara att rättshandlingen förklarades vara overksam. 

Till stöd för att förutsättningarna skulle kunna tillerkännas rättslig relevans härledde han en 

allmän princip ur de romerska källskrifterna som gav stöd till hans ståndpunkt.26 

 

Windscheid avsåg att förutsättningsläran inte bara skulle ta hänsyn till felaktiga förutsättningar 

som redan förelåg vid avtalsslutet utan även sådana förhållanden som blivit felaktiga först vid 

ett senare tillfälle. Han insåg emellertid att inte alla förutsättningar kunde tillmätas betydelse i 

egenskap av viljebegränsning.  Ur viljeförklaringen måste det därför även ha framgått att det 

bakom den förklarade viljan fanns en annan, egentlig vilja. Följaktligen uppställdes i detta 

sammanhang ett krav på att förutsättningen varit väsentlig och synbar för medkontrahenten. 

Avslutningsvis skulle även en relevansbedömning genomföras. Windscheid uppställde härvid 

tre olika typfall:27 

 

1, När förutsättningen uttryckligen deklarerats i viljeförklaringen. I detta sammanhang borde 

förutsättningen alltid tillerkännas rättsverkan. 

2, När förutsättningen framgått av viljeförklaringens innehåll. Härvid skulle det utrönas 

huruvida förutsättningen framgått i viljeförklaringens grundläggande syftemål. 

                                                 
25 Lehrberg, Förutsättningsläran, s.34 
26 Lehrberg, A.a., s.34ff 
27 Lehrberg, A.a., s.36f 
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3, När förutsättningen framgått av viljeförklaringens innehåll i övrigt. Hänsyn skulle härvid tas 

till de omständigheter som inte omfattades av viljeförklaringens grundläggande syftemål, det 

vill säga de omständigheter som ledsagade viljeförklaringen.28 

 

Avslutningsvis ska kort även framhävas den danske juristen Julius Lassen som i stor 

utsträckning bidrog till förutsättningslärans erkännande inom den nordiska rätten. Han anslöt 

sig i huvuddragen till Windscheids subjektiva förutsättningslära men med förbehåll för vissa 

förtydliganden och modifikationer.29 

 

 

2.3 OBJEKTIVA FÖRUTSÄTTNINGSLÄRAN 

I norden kom senare kritik att riktas mot den subjektiva förutsättningsläran. Två av 

förgrundsfigurerna i denna kritik var Ernst Møller och Henry Ussing och de ansåg att 

Windscheids viljeteoretiska synsätt medförde vissa problem. De menade bland annat på att när 

avtalsparternas individuella förhållanden var okända så var det omöjligt för domaren att träffa 

ett avgörande på rent psykologiska grundval. Subjektivismen erbjöd endast två 

genomsnittsmänniskors uppfattning om vad som varit avgörande och att försöka fastställa de 

grundläggande syftemålen i parternas viljeförklaringar var därför inte möjligt. Vidare riskerade 

den enskilde domarens individualitet att påverka dennes bedömning när bedömningsgrunden 

blev allt för subjektiv. Konsekvensen riskerade enligt Møller och Ussing att bli en ökad 

rättsosäkerhet.30 

 

Istället förespråkade Møller som alternativ till den subjektiva förutsättningsläran en objektiv 

modell. De rättsligt relevanta förutsättningarna skulle urskiljas och dessa skulle sedan läggas 

till grund för bedömningen. Enligt Møller var problematiken kring de felaktiga 

förutsättningarna en rättslig fråga som skulle avgöras utifrån objektiva rättshänsyn så som 

förnuft, billighet och rättfärdighet.31 

 

Ussing var slutligen den som på ett mest utförligt vis systematiserade och bearbetade den 

objektiva förutsättningsläran. Dels så behölls den subjektiva förutsättningslärans krav på att 

                                                 
28 Lehrberg, Förutsättningsläran, s.38f 
29 Lehrberg, A.a, s.39 
30 Lehrberg, A.a, s.42ff 
31 Lehrberg, A.a, s.46f 
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förutsättningen skulle ha varit både väsentlig och synbar. Vad det gällde den avslutande 

relevansbedömningen var Ussing av åsikten att de rättshänsyn som skulle tillmätas betydelse 

inte på ett uttömmande sätt kunde anges. Han angav emellertid vissa hållpunkter så som att 

känslor och personliga förhållanden skulle frånkännas betydelse samt att det vid ömsesidigt 

förpliktande avtal skulle värnas om omsättningsintresset.32 Dessa krav på att förutsättningen 

ska ha varit både väsentlig, synbar och relevant utgör än idag förutsättningslärans tre rekvisit 

(se 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Lehrberg, Förutsättningsläran, s.48ff 
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3. VAD ÄR FÖRUTSÄTTNINGSLÄRAN? 

 

3.1 Fastställande av den generella regeln 

Vid tillämpandet av den rättsdogmatiska metoden har tolkningen av den generella rättsregeln 

en central betydelse. Detta får till följd att man behöver fastställa och förstå den generella regeln 

som är föremål för den juridiska bearbetningen före det att man bedömer dess tillämplighet i 

det konkreta fallet. Följande tvåstegsmetod kan således urskiljas: 

 

1, Fastställande av den generella regeln 

2, Bedömmande av den generella regelns tillämplighet33 

 

Att fastställa, eller att i vart fall så långt det möjligt utreda, vad förutsättningsläran är utgör 

följaktligen ett om än visserligen inte nödvändigt så ett i vart fall påkallat inslag vid 

tillämpningen av den rättsdogmatiska metoden. Innan förutsättningslärans tillämplighet på 

förmögenhets- och familjerättens område kommer undersöks ska därför, som en del i denna 

uppsats syfte och frågeställning, förutsättningsläran i möjligaste mån försöka att definieras. 

 

 

3.2 Förutsättningslärans definition 

Förutsättningsläran som term är mångsidig och därmed tämligen svårpreciserad. Lehrberg har 

emellertid lyckats urskilja fem tänkbara betydelser av förutsättningsläran som kommit till 

uttryck inom bland annat doktrinen.34 De ska härvid redogöras för punktvis. 

 

I, Rättsområde 

I förutsättningslärans mest vidsträckta betydelse utgör den ett eget rättsområde. Rättsområdet 

omfattar då samtliga rättsregler som behandlar frågan om avtalsbundenhet då okända eller 

oförutsedda förhållanden inträffar.35 

 

 

 

                                                 
33 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s.29 
34 Lehrberg, förutsättningsläran, sid.24 
35 Lehrberg, A.a., sid.24 
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II, Tanke- eller förklaringsmodell 

Förutsättningsläran kan även ses som en tanke- eller förklaringsmodell som på ett enhetligt sätt 

strukturerar lagreglerna, rättsfallen, doktrinen och de andra källorna som behandlar okända och 

oförutsedda förhållanden. Utfallet blir på så vis snarlikt det som synen på förutsättningsläran 

som ett rättsområde medför. Lehrberg förespråkar detta synsätt framför synen på 

förutsättningsläran som rättsområde.36 

 

III, Speciella förutsättningsregler 

Förutsättningsläran kan även ge uttryck för de fall av okända eller oförutsedda omständigheter 

som inte är reglerade direkt i lagstiftningen utan som istället utvecklats fram i rättspraxis och 

inom doktrinen. Denna uppfattning knyter an till synen på förutsättningsläran som en allmän 

rättsgrundsats (se p.5).37 

 

IV, Rättsregel 

I det fall det saknas en etablerad speciell förutsättningsregel leder det till att domstolarna i vissa 

fall får tillämpa sig av förutsättningsläran som en självständig rättsregel, utanför området för 

de speciella förutsättningsreglerna. Generellt sett är det denna betydelse som avses när man 

talar om förutsättningsläran.38 

 

Vad är då en rättsregel? I de flesta fall utgörs en rättsregel av de lagrum som kommer till uttryck 

i lagboken. Däremot finns även så kallade oskrivna rättsregler. Dessa får istället återfinnas i 

andra rättskällor så som i förarbeten, prejudikatsamlingar och i viss mån även inom 

sedvanerätten.39 Då förutsättningsläran inte kommer till uttryck i något eget lagrum utan istället 

i huvudsak regleras inom praxis och i doktrinen utgör den sannolikt en sådan oskriven 

rättsregel. 

 

V, Allmän rättsgrundsats 

Slutligen kan man tala om förutsättningsläran i egenskap av en allmän rättsgrundsats. Härvidlag 

omfattar förutsättningsläran dels de speciella förutsättningsreglerna som utvecklats i praxis och 

inom doktrinen (se p.3) i den mån de står i överensstämmelse med förutsättningslärans rekvisit. 

                                                 
36 Lehrberg, förutsättningsläran, sid.24 
37 Lehrberg, A.a., sid.24f 
38 Lehrberg, A.a., sid.25 
39 Peczenik, Vad är rätt?, s.102 
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Förutsättningsläran skulle även omfatta de fall där en etablerad förutsättningsregel saknats och 

avgörandet istället fått grundats på förutsättningsläran som en självständig rättsregel (se p.4).40 

 

Synen på förutsättningsläran som allmän rättsgrundsats har kommit till uttryck i bland annat 

förarbetena till generalklausulen i 36§ AvtL i vilka man konstaterar att förutsättningsläran utgör 

en allmän rättsgrundsats som har utbildats i rättspraxis.41 Än idag för man i praxis resonemang 

utifrån förutsättningsläran som allmän rättsgrundsats så denna uppfattning synes i viss 

utsträckning fortfarande kvarstå.42 

 

Vad är då en allmän rättsgrundsats? En allmän rättsgrundsats, också kallat en allmän 

rättsprincip, utgör ett något vagt begrepp vilket får till följd att det är något svårtytt. Vanligen 

åsyftas dock de viktiga och generella normerna som ofta grundar ett visst ideal. Allmänna 

rättsgrundsatser eller principer kan ligga till grund för positivrättsliga regler och institutioner 

men åberopas däremot mer sällan för att motivera enskilda avgöranden. Till skillnad från en 

rättsregel som bestämmer huruvida något är rätt eller fel i det enskilda fallet så kvalificerar 

istället en allmän rättsgrundsats en handling som mer eller mindre bra. Rättsgrundsatser är 

således mer flexibla än de något mer statiska rättsreglerna.43 

 

 

3.2.1 Rättsregler och allmänna rättsgrundsatser 

I sammanhanget bör något kort sägas om synen på rättsreglernas och framför allt de allmänna 

rättsgrundsatsernas ställning inom den gällande rätten. Det förhärskande synsättet inom svensk 

rätt utgörs av den rättspositivistiska åskådningen. Rättspositivismen har ingen egen metod att 

bearbeta rätten med utan förlitar sig istället på den rättsdogmatiska metoden (se 1.4). 

Rättspositivismens funktion består därför i att den sätter ut ett ramverk (en teori om rättens 

natur) inom vilket den rättsdogmatiska metoden ska tillämpas.44 Vid tillämpningen av de 

uttryckliga rättsreglerna medför sällan det rättspositivistiska synsättet några problem. 

Problemen riskerar istället att uppstå i samband med tillämpningen av de allmänna 

rättsgrundsatserna och rättsprinciperna som i vissa fall kan vara svåra att härleda ur den 

                                                 
40 Lehrberg, Förutsättningsläran, sid.27 
41 SOU 1974:83, s.32 
42 AD 2014 nr 39 
43 Peczenik, Vad är rätt?, s.446f & 450 
44 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s.47 
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gällande rätten. Annorlunda uttryckt grundar sig inte de allmänna rättsgrundsatserna på 

tillräckligt uttryckliga faktuella kriterier.45 Allt för långdragna resonemang utifrån 

förutsättningslärans tillämplighet som allmän rättsgrundsats skulle därför riskera att stå i strid 

mot det rättspositivistiska synsättet. 

 

I kontrast till rättspositivismen finns den naturrättsliga åskådningen. Inom naturrätten anser 

man att det kan finnas värden som har en allmän moralisk relevans och att dessa vid vissa 

tillfällen bör ges företräde framför skriven lag (se 1.4).46 I detta sammanhang skulle det därför 

vara möjligt att i en större utsträckning tillämpa sig av allmänna rättsgrundsatser och 

rättsprinciper. Ett exempel på en allmän moralisk relevansgrund på avtalsrättens område utgörs 

av den individuella människans frihet att binda sig själv i ett avtalsförhållande.47 Kanske vore 

det i sammanhanget även möjligt att hävda att förutsättningsläran ger uttryck för en människas 

frihet att i vissa fall frigöra sig från avtalsrättsliga förbindelser? Resonemanget riskerar dock 

att snabbt bli invecklat och i viss utsträckning godtyckligt. 

 

 

3.3 Egna reflektioner 

Det vore närmast naivt och i slutändan föga givande att på ett definitivt sätt försöka fastslå vad 

förutsättningsläran är, särskilt när det råder en sådan osäkerhet och splittring kring vad läran 

egentligen utgör. Vissa mönster kan emellertid urskönjas och något kort ska därför sägas i 

sammanhanget. 

 

De tre först punkterna som redogjorts för ovan i avsnitt 3.2 utgör huvudsakligen strukturer, 

modeller och avgränsningar och är därför av en mindre betydelse vid själva tillämpningen av 

förutsättningsläran. Istället bidrar de till att på olika sätt bilda ett ramverk i förhållande till andra 

rättsinstitut och på så vis avgränsa vad förutsättningsläran är i ett mer pedagogiskt hänseende. 

De fyller på så vis sina funktioner men är i sammanhanget av underordnad betydelse då det är 

förutsättningslärans tillämplighet inom familjerätten som ska prövas. 

 

Det huvudsakliga resonemanget ska istället riktas mot förutsättningsläran som rättsregel och 

allmän rättsgrundsats. Den vanligaste innebörden som avses i de fall där man talar om 

                                                 
45 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s.49 och 68f 
46 Korling & Zamboni, A.a., s.80 
47 Korling & Zamboni, A.a., s.105 
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förutsättningsläran tycks enligt Lehrberg vara som rättsregel. Förutsättningsläran som rättsregel 

tycks emellertid även kunna inhysas i ett bredare resonemang där man talar om 

förutsättningsläran som en allmän rättsgrundsats (även de speciella förutsättningsreglerna 

omfattas i detta sammanhang). Synen på förutsättningsläran som allmän rättsgrundsats har stöd 

i både förarbeten och i praxis. Man kan härvid föra både rättspositivistiska och naturrättsliga 

resonemang (se 3.2.1) kring en allmän rättsgrundsats ställning inom den gällande rätten. 

Troligtvis har dock förutsättningsläran i det konkreta fallet tillämpats i egenskap av rättsregel 

snarare än som allmän rättsgrundsats då detta medför att resonemanget inte hamnar på en lika 

hög abstraktionsnivå. Att förutsättningsläran inte kommer till uttryck direkt i lagstiftningen 

borde inte utgöra något hinder för detta synsätt då även så kallade oskrivna rättsregler kan 

tillerkännas relevans. 

 

Enligt den rättsdogmatiska metoden ska den generella regeln fastställas innan man bedömer 

dess tillämplighet. I enlighet härmed kommer med förutsättningsläran i fortsättningen av denna 

uppsats att avse dess betydelse som en oskriven rättsregel. Det är dock möjligt att föra mer 

vidsträckta resonemang utifrån förutsättningsläran som allmän rättsgrundsats och även denna 

betydelse av förutsättningsläran kommer att förekomma i uppsatsen. 
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4. FÖRUTSÄTTNINGSLÄRAN INOM 

FÖRMÖGENHETSRÄTTEN 

 

4.1 Huvudregeln; avtal ska hållas 

Att avtal och löften ska hållas (pacta sunt servanda) utgör en av de mest grundläggande 

principerna på förmögenhets- och avtalsrättens område. Oavsett om principens existens 

motiveras utifrån rättspositivistiska eller naturrättsliga resonemang så har det inom svensk rätt 

ansetts självklart att principen ska upprätthållas genom rättsliga sanktioner. Särskilt det så 

kallade omsättningsintresset motiverar ett fortsatt stort hänsynstagande till principen och dess 

ändamål. Omsättningsintresset bygger på att det, särskilt i samband med näringsidkaravtal, är 

av största vikt att motverka osäkerhetsmoment och fördröjningar för att på så vis undvika att 

underminera tilltron till avtalet som rättshandling. Vidare skulle det kunna föras 

rättsekonomiska argument för att den förutsebarhet och effektivitet som principen bidrar till 

medverkar till att minska kostnaderna vid utbytet av varor och tjänster. Detta främjar i sin tur 

omsättningen i samhället.48 

 

Principen om avtalsbundenhet kan däremot i vissa fall behöva stå tillbaka till förmån för andra 

hänsyn. Bland annat har i tredje kapitlet AvtL reglerats ett antal olika omständigheter vilka 

anses utgöra grund till att ett avtal ogiltigförklaras (se 4.3). Även de felaktiga förutsättningarna 

som behandlas inom ramen för förutsättningsläran bör förstås ur detta sammanhang. 

Förutsättningsläran ska därför rimligtvis ses ur sin betydelse som ett undantag till ovan nämnda 

huvudregeln, att avtal ska hållas. 

 

Bara det att en oriktig förutsättning föreligger är emellertid inte tillräckligt för att den 

automatiskt ska tillerkännas relevans. Snarare tvärt om har Högsta domstolen framhållit att 

huvudregeln bör vara att en part själv bör stå risken för att dennes förutsättningar inte är riktiga. 

Detta framhölls bland annat i NJA 1981 s.269 där det uttalades att det är uppenbart att en part 

i samband med ett avtal regelmässigt själv måste bära risken av att hans förutsättningar för 

avtalet brister. Högsta domstolen poängterade emellertid i samma avgörande att de felaktiga 

förutsättningarna bör tillmätas betydelse, men endast i snäv omfattning, i de fall där särskilda 

omständigheter föreligger som gör det lämpligt och rimligt. Vad Högsta domstolen avser med 

                                                 
48 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.29ff 
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att förutsättningsläran bör tillmätas betydelse då det är lämpligt och rimligt är troligtvis att 

hänföra till bedömningen utifrån de rekvisit som uppställs i samband med förutsättningsläran, 

särskilt relevansbedömningen (se 4.2.3). 

 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att förutsättningsläran utgör ett undantag till 

huvudregeln att avtal ska hållas och att även själva tillämpningen av förutsättningsläran i 

samband med felaktiga förutsättningar ska nyttjas endast i undantagsfall. 

 

 

4.2 Förutsättningslärans rekvisit 

För att kunna ogiltigförklara en rättshandling med hjälp av förutsättningsläran brukar man 

normalt sett utgå från att tre olika rekvisit ska vara uppfyllda; väsentlighets-, synbarhets- och 

riskrekvisitet. Då förutsättningsläran inte kommer till uttryck i någon egen lagbestämmelse är 

den däremot i större utsträckning öppen för olika schematiska upplägg. Man kan därför inte tala 

om någon ensam allmänt accepterad förutsättningslära.49 Som exempel på detta kan lyftas fram 

att Ramberg talar om ytterligare ett fjärde rekvisit; att det verkligen ska ha förelegat en 

förutsättning.50 Den vanligaste utgångspunkten synes emellertid vara att man enbart utgår ifrån 

de tre ovan nämnda rekvisiten och dessa ska redogöras för i det följande. 

 

 

4.2.1 Väsentlighetsrekvisitet 

Med väsentlighetsrekvisitet avses att förutsättningen ska ha varit väsentlig eller bestämmande 

för den rättshandlande. Denne skulle därför inte ha företagit rättshandlingen om han känt till att 

förutsättningen var felaktig. I vart fall inte utifrån de villkor som uppställts i avtalet, utan några 

ytterligare förbehåll.51 

 

Bedömningen huruvida detta rekvisit är uppfyllt eller inte ska ske utifrån ett hypotetiskt prov. 

Man ska härvid försöka att fastställa hur den rättshandlande skulle ha agerat, vid tidpunkten för 

avtalsslutet, i det fall han varit riktigt informerad och känt till hur den felaktiga förutsättningen 

egentligen förhöll sig. Bedömer man att han inte skulle ha företagit rättshandlingen om han 

                                                 
49 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s.292 
50 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.211 
51 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s.292 



 24 

varit riktigt informerad är rekvisitet uppfyllt.52 Denna hypotetiska bedömningen inbjuder till 

prövning i enlighet med en subjektiv metod. Möjligen kan det i praktiken vara svårt att påvisa 

att förutsättningen verkligen varit väsentlig när den inte påtalats i samband med avtalandet.53 

Motsatt argumentation kan emellertid också föras, att förutsättningen sannolikt varit väsentlig 

för den som varit beredd tvista härom i domstol. I domstolarnas bedömning har det i de flesta 

fallen bedömts stå utom allt tvivel att förutsättningen varit väsentligt.54 

 

 

4.2.2 Synbarhetsrekvisitet 

Med synbarhetsrekvisitet avses att förutsättningen ska ha varit synbar för medkontrahenten. 

Härvid ska inte bara förutsättningens förhandenvaro utan även att dess väsentlighet ha varit 

synbar. Medkontrahenten ska alltså ha insett eller bort inse att den rättshandlande utgick från 

en viss förutsättning och att denna var av väsentlig betydelse för honom. Däremot uppställs 

inget krav på att medkontrahenten ska ha insett eller bort inse att förutsättningen var oriktig. I 

det fall medkontrahenten, med vetskap om den felaktiga förutsättningen förekomst, ändå ingått 

avtal med den rättshandlande utan att informera denne härom strider detta sannolikt mot god 

tro och heder och 33§ AvtL blir istället tillämplig framför den subsidiära förutsättningsläran (se 

4.3.1).55 

 

Vissa typer av förutsättningar kan däremot tänkas tas i beaktande trots att de inte varit synbara 

för medkontrahenten. Synbarheten kan härvid avse både dess förhandenvaro men också dess 

väsentlighet.56 Dessa så kallade typförutsättningar behöver parterna inte ha varit medvetna om 

utan de kan istället tillerkänns betydelse i enlighet med utfyllande regler eller så kallade 

naturalia negotii.57 Det kan i sammanhanget argumenteras för att typförutsättningarna i själva 

verket utgör naturalia negotii.58 Med naturalia negotii avses att vissa typer av avtal är naturligt 

sammankopplade med vissa handlingsregler och att dessa därför gäller så länge inget annat har 

                                                 
52 Lehrberg, Förutsättningsläran – en rättsregel i modern svensk rätt, s.189 
53 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.211 
54 Lehrberg, Förutsättningsläran, s.181 
55 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s.292 
56 Lehrberg, Förutsättningsläran – en rättsregel i modern svensk rätt, s.193 
57 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s.291 
58 Adlercreutz, Verkan av felaktiga förutsättningar vid testamente, s.66 
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avtalats.59 Följaktligen kan man alltså bortse från synbarhetsrekvistet i de fall det rör sig om en 

typförutsättning som anses vara naturligt sammankopplad med den särskilda avtalstypen. 

 

 

4.2.3 Riskrekvisitet 

Felaktiga förutsättningar kan förekomma i många olika slag. De flesta tillerkänns däremot inte 

relevans trots att de uppfyllt både väsentlighets- och synbarhetsrekvisitet. Denna inställning 

överensstämmer med vad Högsta domstolen uttalade i NJA 1981 s.269, att en löftesmottagare 

bör stå risken för en väsentlig och synbar förutsättning endast i de fall där ”särskilda 

omständigheter föreligger som gör det lämpligt och rimligt”. Vi har alltså i förutsättningslärans 

tredje rekvisit att ta ställning till om det är lämpligt och rimligt att låta risken falla över på 

löftesmottagaren/medkontrahenten. Traditionellt sett har detta kallats för den avslutande 

relevansbedömningen.60 

 

Det är framför allt i samband med riskrekvisitet som de subjektiva och objektiva 

förutsättningslärorna skiljer sig åt (se 2.2 och 2.3). I enlighet med den subjektiva metoden ska 

lösningen sökas i parternas inställning vid avtalstillfället. Med hjälp av ett hypotetiskt prov ska 

man därför försöka att fastställa om medkontrahenten godtagit, vid avtalstillfället, att den 

rättshandlande fritagits från bundenhet i det fall förutsättningen slagit fel. Det kan i praktiken 

vara svårt att komma fram till en slutsats med hjälp av denna metod, särskilt när de bägge 

parterna har motstridiga intressen. Istället används i dag huvudsakligen den objektiva metoden 

som grundar sig i rättsliga överväganden om vad som är en objektivt lämplig riskfördelning. 

De faktorer som härvid tillerkänns betydelse är bland annat rättshandlingens art, 

förutsättningens beskaffenhet, parternas möjligheter att överblicka riskerna samt 

omständigheter hänförliga till parternas beteende vid avtalsslutet och i samband med 

förhandlingarna.61 Exempelvis så lär i samband med näringsidkaravtal det tidigare nämnda 

omsättningsintresset (se 4.1) genomsyra bedömningen och påverka huruvida förutsättningen 

ska tillerkännas relevans eller ej. 

 

I NJA 1985 s.178 bedömdes ena partens utfästelse om att en betalningsinställelse hade hävts, 

vilket senare visade sig vara felaktigt, utgöra en sådan omständighet som påverkade 

                                                 
59 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s.291 
60 Lehrberg, Förutsättningsläran – en rättsregel i modern svensk rätt, s.190 
61 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s.293 



 26 

relevansbedömningen. Företaget gick sedermera i konkurs på grund av betalningsinställelsen 

och den rättshandlande riskerade härvid att förlora värdet av de varor som levererats till 

konkursboet. Sannolikt avsåg Högsta domstolen att det i detta sammanhang rörde sig om en 

sådan omständighet som var att hänföra till parternas beteende vid avtalsslutet. Svikligt uppsåt 

ansågs däremot inte föreligga, utan felet låg istället i en överdriven föreställning till hur definitiv 

den träffad rekonstruktionsuppgörelse hade varit och därför bedömdes i detta fall 

förutsättningsläran vara tillämplig. I samband med rättsfallet kan konstateras att 

förutsättningsläran har en ibland nära, och inte helt okomplicerad, relation till de fall där svikligt 

förledande (30§ AvtL) och handlande mot tro och heder (33§ AvtL) föreligger. Lägg därtill 

generalklausulen i 36§ AvtL och man har en invecklad och svåröverblickad relation mellan 

förutsättningsläran och ogiltighetsreglerna i AvtL. 

 

 

4.3 Avtalslagens ogiltighetsregler 

Då man talar förutsättningsläran är det i de flesta fall utifrån dess betydelse som en 

ogiltighetsregel och dess relationen till framför allt AvtL:s bestämmelser.62 Det kan därför vara 

lämpligt att först bilda sig en uppfattning om förutsättningslärans ställning och funktion i detta 

sammanhang innan den därefter appliceras på familjerättens område. Man bör dock ha i åtanke 

att det finns lagstiftning i exempelvis KöpL som innehåller regler om bland annat svek som 

delvis kan konkurrera med AvtL:s ogiltighetsregler.63 Vidare har även de grova 

ogiltighetsgrunderna i AvtL motsvarigheter i BrB.64 I denna uppsats kommer emellertid fokus 

att läggas på tredje kapitlet i AvtL om rättshandlingars ogiltighet och deras ställning i 

förhållande till förutsättningsläran. 36§ AvtL kommer att behandlas i ett eget avsnitt då denna 

intar en särställning i förhållande till förutsättningsläran. 

 

 

4.3.1   28–33§§ Avtalslagen 

I NJA 1996 s.410 konstaterades att förutsättningsläran ska tillämpas först i de fall när ”särskilda 

regler beträffande avtalstypen eller i övrigt tillämpliga lagbestämmelser saknas”. Den mer 

allmänt hållna förutsättningsläran får därför, i enlighet härmed, stå tillbaka till förmån för de 

                                                 
62 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s.290f & Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, s.152f 
63 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s.265 
64 Adlercreutz & Gorton, A.a., s.261 
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lagbestämmelser som överlappar på förutsättningslärans tillämpningsområde. Framför allt är 

det bestämmelserna i 28–33§§ och 36§ (se 4.3.2) AvtL som är närliggande i förhållande till 

förutsättningslärans tillämpningsområde. Dessa ska därför redogöras för i det följande. 

 

Ogiltighetsreglerna i 28–31§§ AvtL har alla gemensamt att ett otillbörligt förfarande föranlett 

den rättshandlande att företa handlingen. Detta otillbörliga förfarande behöver däremot inte 

nödvändigtvis vara framkallat av motparten.65 I 28 och 29§§ AvtL behandlas de fall där 

råntvång respektive lindrigt tvång förekommit i samband med upprättandet av rättshandlingen. 

Då någon medelst våld, hot eller annan form av utpressning förmått någon att företa en 

rättshandling eller tillskansat sig obehöriga förmåner är därför dessa lagrum tillämpliga framför 

förutsättningsläran.66 

 

I 30§ AvtL behandlas svek. Medkontrahenten ska härvid i ond tro medelst svikligt förledande 

ha förmått kontrahenten till att ingå rättshandlingen.67 Relationen till förutsättningsläran 

diskuterades av Högsta domstolen i NJA 1985 s.178.  I fallet ansågs kravet på uppsåt inte vara 

uppfyllt och det bedömdes därför inte något finnas något utrymme för att tillämpa sig av 

förutsättningsläran (se 4.2.3). I de fall där uppsåt föreligger (dolussituationer) så därför istället 

30§ AvtL tillämpas, framför den allmänna förutsättningsläran. I 30§ (och även 33§) AvtL har 

således en parts klandervärda beteende lagstadgats och någon relevansprövning i enlighet med 

förutsättningsläran är därför inte nödvändig.68 

 

31§ AvtL grundar sig som nämnts ovan i ett otillbörligt förfarande, i detta fall genom ocker. 

Med ocker förstås att man dragit nytta av en motparts trångmål, oavsett om det är ekonomiskt 

eller på grund av en beroendeställning. Situationen påminner härvid närmast om dom i 28 och 

29§§ AvtL fast i mildare grad.69 I fall av ocker har därför 31§ företräde framför 

förutsättningsläran.  

 

Vad det gäller 32§ AvtL tar denna sikte på förklaringsmisstag, det vill säga när det föreligger 

en bristande överensstämmelse mellan den rättshandlandes vilja och dennes viljeförklaring. 

                                                 
65 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s.261 
66 Adlercreutz & Gorton, A.a., s.261 
67 Adlercreutz & Gorton, A.a., s.262 
68 Adlercreutz & Gorton, A.a., s.293f 
69 Adlercreutz & Gorton, A.a., s.262f 
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Bestämmelsen omfattar dock inte motivvillfarelser (error in motivis), det vill säga när 

rättshandlingen fått önskat innehåll men omständigheter som utgjort grund för handlandet 

(förutsättningar) senare har visat sig vara oriktiga.70 Förutsättningslärans tillämpning begränsas 

därför i förhållande till förklaringsmisstag men har fortsatt betydelse vid motivvillfarelse. 

 

Avslutningsvis finns en bestämmelse i 33§ AvtL (lilla generalklausulen) som tar sikte på 

omständigheter vid rättshandlingens tillkomst som skulle strida mot tro och heder om de 

åberopades. Mot tro och heder utgör en vag formulering och 33§ AvtL skulle därför kunna 

inrymmas i de tidigare nämnda ogiltighetsreglerna. Vidare krävs på samma sätt som var fallet 

i samband med 30§ AvtL att motparten haft vetskap om dessa omständigheter (det vill säga 

varit i ond tro). Härvid räcker det således inte att motparten varit vårdslös utan denna ska 

medvetet ha agerat ohederligt.71 Liksom förklaringsmisstaget i 32§ AvtL tar 33§ AvtL enbart 

sikte på de oriktiga förutsättningarna.72 Men vilken funktion har egentligen 33§ AvtL då den i 

stor utsträckning anses överlappa de andra ogiltighetsreglerna i AvtL:s tredje kapitel? Vilket är 

dess tillämpningsområde? Syftet med 33§ AvtL var sannolikt att man ville kunna ta hänsyn till 

andra omständigheter än de som kom till uttryck direkt i lagtexten. Exempelvis skulle mindre 

graverande situation än dom som förekom i samband med 30–31§§ AvtL kunna tillerkännas 

relevans genom 33§ AvtL.73 I förarbetena till 33§ AvtL uttalade obligationsrättskommitén att 

det många gånger kan strida mot tro och heder att inte tillerkänna en oriktig förutsättning 

betydelse när medkontrahenten måste antagas ha insett denna och därvidlag har agerat 

ohederligt. I dessa situationer skulle därför 33§ AvtL kunna ersätta förutsättningsläran. Man 

avslutade dock med att överlämna åt domstolarna att avgöra i vilka fall en förutsättning skulle 

kunna tillerkännas betydelse då dessa frågor inte var mogna för lagstiftning.74 Enligt Lehrberg 

ska obligationsrättskommitténs uttalande tolkas på så sätt att 33§ AvtL utesluter 

förutsättningslärans tillämpning endast i de fall där det föreligger en motivvillfarelse samt att 

medkontrahenten haft ont uppsåt. I de resterande fallen, där exempelvis ont uppsåt saknas, bör 

därför förutsättningsläran tillämpas istället.75 

 

 

                                                 
70 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s.272f 
71 Adlercreutz & Gorton, A.a., s.280f 
72 Adlercreutz & Gorton, A.a., s.292 
73 Lehrberg, Förutsättningsläran, s.147f 
74 NJA II 1915, s.263f 
75 Lehrberg, Förutsättningsläran, s.152 
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4.3.2   36§ Avtalslagen 

År 1976 infördes i svensk rätt en ny generalklausul mot oskäliga avtalsvillkor på 

förmögenhetsrättens område, 36§ AvtL.76 När en rättshandling innehåller oskäliga avtalsvillkor 

ska det därför med hjälp av 36§ AvtL vara möjligt att jämka dessa eller att helt lämna avtalet 

utan avseende. 36§ AvtL skulle vidare bygga på mer generella bedömningsgrunder än de andra 

ogiltighetreglerna i AvtL som i större utsträckning grundat sig på mer preciserade rekvisit.77 I 

förarbetena till 36§ AvtL hänvisade man till vad som tidigare sagts i förarbetena till AvtL (NJA 

II 1915). Där infördes aldrig någon allmän bestämmelse för att kunna ogiltigförklara 

rättshandlingar som strider mot lag och goda seder utan istället överlämnades det åt domstolarna 

att avgöra i det enskilda fallet. Nu ville man däremot genom introducerandet av 36§ AvtL 

lagfästa en sådan allmän regel där man på grund av själva avtalsinnehållet skulle kunna, 

visserligen inte ogiltigförklara men istället jämka avtalet.78 Resonemanget riskerar i detta 

sammanhang att framstå som något motsägelsefullt. Hur kan en rättshandling lämnas utan 

avseende samtidigt som den inte kan ogiltigförklaras? Ogiltighetsbegreppet kommer därför att 

utredas utförligare nedan (se 4.4.2) men kort kan sägas att synen på 36§ AvtL:s (liksom på 

förutsättningslärans) funktion i viss mån är splittrad. I förarbetena till 36§ AvtL uttalades även 

att bara för att det är möjligt att tillämpa generalklausulen vid ändrade förhållanden, att det inte 

skulle få till följd att den ersätter förutsättningsläran i samband med när bristande 

förutsättningar föreligger. Förutsättningsläran bygger på andra avväganden som i vissa fall kan 

vara av fortsatt betydelse vid bedömningen.79 

 

När det föreligger sådana omständigheter som möjliggör för en tillämpning av 

förutsättningsläran torde det enligt Lehrberg i de flesta fallen även föreligga underlag för en 

prövning i enlighet med 36§ AvtL. I enlighet med uttalandena i förarbetena, att 

förutsättningsläran likväl kan vara av fortsatt betydelse, försöker Lehrberg att uppställa en slags 

prioritetsordning mellan förutsättningsläran och generalklausulen. Härvid menar han på att det 

i samband med bristande förutsättningar ligger närmast till hands att göra en bedömning utifrån 

förutsättningsläran. Skulle förutsättningslärans rekvisit däremot inte vara uppfyllda får man 

istället falla tillbaka på generalklausulen. I de fall där det klart och tydligt framgår att det i 

huvudsak rör sig om ett oskäligt avtalsvillkor bör däremot generalklausulen alltid givas 

                                                 
76 Lehrberg, Förutsättningsläran, s.153f 
77 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.134f 
78 SOU 1974:83, s.42 
79 SOU 1974:83, s.157 
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företräde. Detsamma gäller omvänt, i de fall där oskäligheten endast framträder i samband med 

förutsättningen. Fastän att både förutsättningsläran och generalklausulen utgör två allmänt 

formulerade rättsprinciper grundar Lehrberg sitt resonemang till förutsättningslärans företräde 

framför generalklausulen i att förutsättningsläran i vissa avseenden är mer begränsad och 

preciserad. Han för således ett slags lex specialis-resonemang.80 

 

Trots att man i förarbetena endast uttalade sig om förutsättningslärans fortsatta betydelse i 

samband med de bristande förutsättningarna tycks Lehrberg vara av åsikten att det kan ha varit 

avsett att även de oriktiga förutsättningarna skulle omfattas. Anledningen härtill är att den 

principiella skillnaden mellan bedömningen enligt generalklausulen och förutsättningsläran är 

densamma i båda fallen.81 Till stöd för att förutsättningsläran kan tillämpas även i samband med 

oriktiga förutsättningar lyfter Lehrberg fram tre domstolsavgöranden där så varit fallet; ADD 

1979 nr 143, NJA 1984 s.280 och NJA 1985 s.178. I NJA 1985 s.178 kan det dock ifrågasättas 

huruvida det som Högsta domstolen benämnde som oriktiga förutsättningar i själva verket 

utgjorde bristande förutsättningar. Då man i förarbetena till 36§ AvtL i vart fall uttryckligen 

öppnade dörren för att tillämpa förutsättningsläran i samband med bristande förutsättningar 

riskerar man härvid att dra slutsatsen att generalklausulen i större utsträckning är tillämplig i 

samband med de oriktiga förutsättningarna. Detta är emellertid felaktigt och i de flesta fallen 

där generalklausulen tillämpats så har det istället varit i samband med de bristande 

förutsättningarna. Som exempel härpå kan lyftas fram NJA 1979 s.731 och NJA 1983 s.385.82 

 

Hellner som var med i generalklausulutredningen har även han uttalat sig om de skillnader som 

föreligger mellan generalklausulen och förutsättningsläran, vilka han ansåg var betydande. En 

åtskillnad som han lyfter fram är att förutsättningslärans rättsföljd är att ett avtal blir overksamt, 

emedan rättsföljden av 36§ AvtL är att avtalet jämkas eller endast i undantagsfall helt lämnas 

utan avseende (36§ 1st § meningen AvtL). Enligt Hellner ligger det därför närmare till hands 

för den som vill att ett avtal ska bli overksamt i sin helhet att åberopa förutsättningsläran och 

för den som enbart vill jämka avtalet att gör detta genom 36§ AvtL.83 Skillnaden tycks härvid 

ligga i förutsättningslärans och generalklausulens olika rättsföljder (för utförligare diskussion 

om förutsättningslärans rättsföljder se 4.4). 

                                                 
80 Lehrberg, Förutsättningsläran, s.158f 
81 Lehrberg, 36 § Avtalslagen och förutsättningsläran, s.251 
82 Lehrberg, Förutsättningsläran, s.161f 
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I och med avgörandet i NJA 1996 s.410 är dock frågan om inte förutsättningsläran får finna sig 

i en mer tillbakadragen roll som komplement till reglerna i AvtL, det vill säga även i förhållande 

till generalklausulen. Att all annan lagstiftning ska vara uttömd innan förutsättningsläran ska 

användas tycks gå emot ett sådant resonemang som Lehrberg fört ovan där förutsättningsläran 

givits visst företräde framför generalklausulen i enlighet med lex specialis. Kleineman har 

uttalat att domen ska förstås på så sätt att den befäster pacta sunt servanda som huvudregel och 

att förutsättningsläran härvid inte ska tillåtas göra anspråk på en allt för central ställning. Han 

tycks i huvudsak instämma med Högsta domstolens resonemang men varnar samtidigt för att i 

allt för stor utsträckning nedvärdera värdet av allmänna principer.84 Ramberg har i 

sammanhanget betonat att förutsättningsläran numera har en begränsad praktisk betydelse.85  

 

Avslutningsvis ska återigen framhållas att meningarna beträffade förutsättningsläran ställning 

i förhållande till ogiltighetsreglerna, och då huvudsakligen 36§ AvtL, är delade. Då 

förutsättningslärans rekvisit är väldigt allmänt hållna har domstolarna en stor frihet att 

bestämma när de vill lägga förutsättningsläran till grund för sina avgöranden.86 Det finns därför 

ett stort utrymme för olika åsikter om när förutsättningsläran ska tillerkännas betydelse. Allt för 

godtyckliga resonemang utifrån förutsättningsläran skulle i detta sammanhang riskera att 

minska förutsebarheten inom rättstillämpningen. I NJA 1996 s.410 kan det därför i detta 

sammanhang sannolikt utläsas en vilja att begränsa förutsättningslärans inflytande. Klart är i 

vart fall att de många och delade åsikterna bidrar till svårigheten att på ett någorlunda definitivt 

sätt fastslå förutsättningslärans ställning. 

 

 

4.4 Förutsättningslärans rättsföljder 

I det fall förutsättningsläran bedöms vara tillämplig har man även att ta ställning till vilken 

betydelse som de felaktiga förutsättningarna ska tillerkännas. Vilka rättsföljder kan i detta 

sammanhang komma i fråga? I resonemanget ovan (se 4.3) har förutsättningslärans betydelse 

diskuterats i relation till ogiltighetsreglerna i AvtL. I de flesta fall där man talar om 

förutsättningsläran är det i första hand utifrån dess betydelse som en del av ogiltighetsläran som 

                                                 
84 Kleineman, Förutsättningsläran tre steg tillbaka?, s.438ff 
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86 Hellner, Hager & Persson, Kontraktsrätt, s.62 
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man tar sikte på.87 Då förutsättningsläran inte kommer till uttryck direkt i lagtext, utan istället 

sannolikt utgör en oskriven rättsregel (se kap.3) får man finna vägledning framför allt i 

domstolarnas resonemang och inom doktrinen. En viss begreppsförvirring riskerar härvid att 

infinna sig då man i praxis och inom doktrinen använder sig av flera olika ogiltighetsbegrepp. 

Meningen är härvid att redogöra för dem samt att fastslå deras betydelse. 

 

I det följande ska det därför redogöras för de olika ogiltighets- och tolkningsbegreppen, för att 

sedan avslutningsvis fastslå deras relevans för förutsättningsläran. Först ska dock ställning tas 

till huruvida det är möjligt att utkräva skadestånd med hjälp av förutsättningsläran. 

 

 

4.4.1 Skadestånd 

Förutsättningsläran utgör i första hand en ogiltighetsregel och skyddet som denna erbjuder kan 

inte användas för att tillförskaffa sig själv några ytterligare fördelar. Det borde därför inte vara 

möjligt att utdöma skadestånd med hjälp av förutsättningsläran. Istället utgör den enbart en 

skyddsregel för den vars förutsättning fallit ut felaktigt.88 

 

Till stöd för denna uppfattning kan hänvisas till NJA 1989 s.614 där Högsta domstolen hade att 

ta ställning till huruvida ett avtal som slutits i samband med en äktenskapsskillnad grundade 

rätt till skadestånd. I avtalet hade bestämts att den ena maken skulle tillerkännas en viss del av 

den andre makens efterlevnadspension men detta visade sig senare vara omöjligt att verkställa 

då det stred mot försäkringsbolagets försäkringsvillkor. Den ena maken yrkade därför om 

ersättning till den del av efterlevnadspensionen som denne förlorat, bland annat med stöd av 

förutsättningsläran. Högsta domstolen konstaterade härvid att talan hade samma karaktär som 

en skadeståndstalan och att det inte fanns något tidigare stöd i praxis för att använda 

förutsättningsläran för att jämka i skärpande riktning. Högsta domstolen fastslog härvid att de 

inte hade för avsikt att vidareutveckla förutsättningsläran till att omfatta även skadestånd. 

Istället ansåg man att 36§ AvtL var den i det särskilda fallet mest praktiska rättsregeln. Däremot 

bedömdes avtalet inte kunna jämkas i detta fall. 

 

Viss kritik har riktats mot det resonemang som Högsta domstolen använde för att inte 

                                                 
87 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s.290f & Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, s.152f 
88 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.212f 
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vidareutveckla förutsättningsläran. Kleineman har bland annat påpekat att resonemanget till att 

inte vidareutveckla förutsättningsläran för att den hittills inte har använts i detta hänseende inte 

håller som rättspolitiskt argument. Vidare menar han på att det rimmar illa när oskälighetsregeln 

i 36§ AvtL bedöms vara mest praktiskt tillämpbar i det särskilda fallet när man sedan väljer att 

inte tillämpa den. Det rörde sig dessutom aldrig om ett oskäligt avtal utan istället om ett 

ogenomförbart!89 

 

 

4.4.2 Ogiltighet och overksamhet 

Med att en handling är ogiltig menas att den på grund av ett fel inte kan göras gällande enligt 

sitt innehåll eller med de rättsverkningar som rättshandlingen typiskt sett innefattar. Det saknas 

härvid en allmän enighet över vilka fall som inryms under ogiltighetsbegreppet och därför utgör 

det ytterst en terminologisk lämplighetsfråga. I samband med ogiltighetsbegreppet förekommer 

även begreppet overksamhet. Ogiltighet och overksamhet tar i praktiken sikte på samma typfall 

men med den åtskillnaden att ogiltighet avser fall där felet, som utgör grunden till att 

rättshandlingen inte kan göras gällande, förelåg ifrån första början. Inträffar felet först vid en 

senare tidpunkt talar man istället om overksamhet. Skillnaden mellan ogiltighet och 

overksamhet består därför i vid vilken tidpunkt som ogiltighets- eller overksamhetsgrunden 

inträffar.90 

 

Det vanligaste utfallet när man i svensk rättspraxis använt sig utav rättsföljderna ogiltighet och 

overksamhet i samband med förutsättningsläran har varit att avtalet gått åter.91 Både partiell 

och total ogiltighet borde i detta sammanhang vara möjlig.92 

 

 

4.4.3 Tolkning och utfyllning 

Gränsen mellan tolkning och utfyllning är inte alltid helt klar. I regel kan man ändå säga att 

tolkning används för att fastställa innehållet i det enskilda avtalet utifrån vad som kommit till 

uttryck i själva rättshandlingen. Man försöker alltså att tyda själva texten i avtalet. Utfyllning 

används istället när det finns punkter som inte blivit reglerade i avtalet, det vill säga att det 

                                                 
89 Kleineman, Förutsättningsläran två steg framåt och ett steg tillbaka, s.529f 
90 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s.239 
91 Lehrberg, Förutsättningsläran, s.568, NJA 1981 s.269 & NJA 1985 s.178 
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föreligger en lucka. Vid utfyllning får man normalt sett ta hjälp av allmänna regler för att 

fastställa innehållet då det saknas omständigheter i övrigt att ta fasta på vid bedömningen. 

Utfyllningen blir därför mer generell än tolkningen som i sin tur istället har större möjligheter 

att ta hänsyn till förutsättningarna i det enskilda fallet. Bedömningen vid tolkning kan rentav 

klassificeras som något ojuridisk på så sätt att resonemangen ofta förs utifrån språkvetenskap, 

psykologi och logik.93 

 

Den vedertagna uppfattningen synes tidigare ha varit att de felaktiga förutsättningarna 

huvudsakligen reglerades i samband med utfyllningsmomentet och inte med hjälp av 

avtalstolkningen.94 Då utfyllning av avtal tar sikte på vad som inte uttryckligen reglerats i 

avtalet tycks denna funktion stämma väl överens med förutsättningsläran som även den har till 

syfte att ta hänsyn till de förutsättningar som inte har reglerats. Synen på förutsättningsläran 

som en utfyllande regel kan emellertid ifrågasättas, särskilt med beaktande av avgörandet NJA 

1996 s.410. Högsta domstolen konstaterar där att förutsättningsläran kan ”ses som ett 

komplement till främst avtalstolkning och ogiltighetsgrunderna i avtalslagen”.95 I detta fall 

diskuteras således förutsättningsläran i samband med avtalstolkning och inte som en 

utfyllnadsregel. En eventuell konsekvens av denna skillnad i distinktion är som ovan framgått 

att bedömningen vid tolkning riskerar att vara mer ojuridisk och skönsmässig än vad som är 

fallet vid utfyllnadsbedömningen som grundar sig på allmänna regler. Det skulle alltså kunna 

ske en viss förskjutning från en mer objektiv till en mer subjektiv bedömning. 

 

 

4.4.4 Förutsättningsläran; en ogiltighets- och tolkningsregel 

I enlighet med ovan förda resonemang tycks förutsättningsläran ha diskuterats utifrån 

betydelsen som både en ogiltighets- och tolkningsregel inom praxis och doktrin. Aktuella 

rättsföljder i samband med en tillämpning av förutsättningsläran skulle i sådant fall vara att man 

både kan ogiltigförklara men också omtolka ett avtal. Adlercreutz har i sammanhanget givit 

stöd för ett sådant synsätt då han menar på att förutsättningsläran fyller en viktig funktion som 

komplement till ogiltighets- men också inom tolkningsläran. Trots att förutsättningsläran 

huvudsakligen haft betydelse i samband med ogiltighetsfrågorna så menar han på att den i vissa 

enskilda fall kan ersätta annars rätt dunkla tolkningsresonemang med mer klargörande 
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gränsdragningar mellan förutsättningar och avtalsvillkor. I de fall där en förutsättning bör 

tillmätas relevans i samband med tolkning skulle man då på ett tydligt sätt kunna ta ställning 

till frågan om vilken part som bör stå risken för att förutsättningen slagit fel. Viss kritik har 

emellertid riktats mot en sådan tillämpning av förutsättningsläran då den i allt för hög grad 

fortfarande grundar sig på primärt subjektiva rekvisit. Framför allt väsentlighets- och 

synbarhetsrekvisiten saknar i sammanhanget en objektiv grund. Kanske skulle det kunna vara 

tänkbart att den mer objektivt förankrade relevansbedömningen skulle kunna balansera ut 

bristen på objektivitet.96 

 

Adlercreutz resonemang tycks överensstämma någorlunda väl med vad som sagts om 

förutsättningsläran i NJA 1996 s.410. I rättsfallet poängterades även där att förutsättningsläran 

enbart utgör ett komplement till avtalstolkning och ogiltighetsgrunderna. Allt för långdragna 

resonemang utifrån förutsättningsläran som enda grund skulle därför riskera att gå emot 

avgörandet. Högsta domstolen tar däremot inte uttryckligen ställning till huruvida 

förutsättningsläran är tillämplig i samband med utfyllning av avtal. Vad som gäller i samband 

med utfyllning av avtal är därför inte helt klarlagt. Möjligtvis är det så att utfyllningsförfarandet 

ska innefattas i det tolkningsbegreppet som Högsta domstolens använder sig av men det är även 

möjligt att utelämnandet var medvetet och utfyllning därför inte inryms i förutsättningsläran. 

Adlercreutz bedömer i vart fall att förutsättningar bör kunna tillmätas betydelse såsom grund 

för utfyllning av avtal. Däremot bör det enligt honom uppställas särskilt höga krav för att så ska 

kunna ske, särskilt när avtalets lydelse snarare pekar i motsatt riktning. I det fall ett avtal skulle 

vara mer öppet formulerat skulle istället möjligheten att ta hänsyn till förutsättningarna öka.97 

 

 

4.5 Förutsättningsläran i modern rätt  

Flera av de mer kända rättsfallen som behandlar förutsättningsläran är ifrån 80- och 90-talet 

och har därför idag ett antal år på nacken. Frågan är då i vilken utsträckning som 

förutsättningsläran fortfarande är relevant? Vilken betydelse har den i dagens rättstillämpning? 

Förutsättningsläran har, trots att den till synes haft en stor användbarhet i samband med 

felaktiga förutsättningar, fallit i onåd inom svensk rätt och den tycks allt mer sällan användas 

för detta ändamål.98 I och med rättsfallet NJA 1996 s.410 har utrymmet för att tillämpa sig av 
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förutsättningsläran starkt begränsats och detta tycks fortsatt genomsyra domstolarnas 

resonemang när prövning ska göras med hjälp utav förutsättningsläran. I sammanhanget kan 

det dock vara värt att dra sig till minnes att förutsättningsläran alltid utgjort en 

undantagsbestämmelse (se 4.1). Det tycks i de flesta modernare fallen vara framför allt i 

samband riskrekvistet som förutsättningslärans tillämplighet har fallit. Ett exempel härpå utgörs 

av NJA 1999 s.575 där en bank med hjälp av förutsättningsläran ville ogiltigförklara en 

utbetalning i samband med ett bedrägeri. Högsta domstolen anförde dock att en part 

regelmässigt själv får bära risken för att hans förutsättningar brister och att några skäl för en 

annan bedömning i det förevarande fallet inte ansågs vara för handen. Även i AD 2014 nr 39 

faller förutsättningslärans tillämplighet på riskrekvisitet. I målet hade en arbetsgivare anställt 

en lärare som senare visade sig sakna erforderlig högstadiekompetens (vilket efterfrågades i 

anställningsannonsen) och ville därför ogiltigförklara anställningen med hjälp av 

förutsättningsläran. Arbetsdomstolen kom dock fram till att arbetsgivaren med hjälp av lärarens 

meritförteckning och några enkla motfrågor hade kunnat informera sig om de faktiska 

förhållandena. Arbetsgivaren fick därför själv stå risken. 

 

Det kan i sammanhanget även vara av intresse att ta reda på i vilken utsträckning som de lägre 

instanserna använt sig av förutsättningsläran. Man ska dock vara medveten om att det i 

huvudsak är Högsta domstolens uppgift att leda rättsutvecklingen och utforma den gällande 

rätten (se 1.4). Ett avgörande i en lägre instans har därför ett betydligt lägre prejudicerande 

värde och det ska därför ses ur sin funktion som en del av rättstillämpningen snarare än utifrån 

sin betydelse som vägledande avgörande för senare rättstillämpning. Även rättstillämpningen i 

lägre instanser står dock i nära relation till den rättsdogmatiska metoden (se 1.4) och kan därför 

bidra till en fördjupad förståelse av förutsättningsläran samt dess betydelse inom den moderna 

rätten. 

 

Även i hovrätten kan en ovilja att tillämpa sig av förutsättningsläran i samband med 

relevansbedömningen urskiljas. I RH 2004:45 ansåg hovrätten att det inte var rimligt att flytta 

över risken i samband med ett borgensåtagande då det inte visats att låntagarna hamnat i ett 

sämre ekonomiskt läge än vad som var fallet innan. Hovrätten för västra Sverige har i mål T 

1402–13 tillsynes låtit förutsättningslärans tillämplighet istället falla på synbarhetsrekvistet. En 

leasinggivare hade i samband med ett leasingavtal inte insett eller bort inse att maskinen var 

behäftad med fel då denne aldrig hanterat eller på att annat sätt haft möjlighet att inspektera 

maskinen. I Svea hovrätt har i mål T 3511–09 förutsättningsläran bedömts vara överflödig då 
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två stora gåvor som givits inom ett förhållande under förutsättning att förhållandet skulle bestå 

istället kunde jämkas med hjälp av 36§ AvtL. 

 

Trots den uppenbara återhållsamheten med att använda sig av förutsättningsläran har den 

bedömts vara tillämplig av Göta hovrätt i mål FT 856–13. I målet hade ett företag slutit ett avtal 

med en teleoperatör om ett 4G-abonemang. Det saknades emellertid täckning på den ort där 

företaget var verksamt. Förutsättningen att det skulle finnas täckning på orten bedömdes vara 

både väsentlig samt synbar. Vid en avslutande relevansbedömning kom hovrätten fram till att 

teleoperatören hade haft en större möjlighet till att överblicka och bedöma systemets 

funktionalitet på de olika geografiska platserna och att det inte fick anses särskilt betungande 

för dem att under samtal med presumtiva kunder upplysa dom om 4G-tjänstens tekniska 

begränsningar. Förutsättningsläran bedömdes därför vara tillämplig. Ett annat fall där 

förutsättningsläran bedömts vara tillämplig är i hovrätten över Skåne och Blekinge i mål T 

1379–08. Bägge parterna (två makar) hade undertecknat ett bodelningsavtal under 

förutsättningen att en fastighet skulle föras över till den ena parten. När det senare visat sig inte 

vara möjligt att överföra fastigheten har förutsättningsläran åberopats. Hovrätten konstaterade 

härvidlag att bägge parterna borde bära risken härför och bodelningsavtalet ogiltigförklarades 

därför med hjälp av förutsättningsläran.  

 

Avslutningsvis kan härvid konstateras att det av allt att döma finns ett fortsatt utrymme för att 

använda sig av förutsättningsläran, i vart fall inom rättstillämpningen. Domstolarna tycks dock 

tillämpa läran med iakttagande av stor återhållsamhet. Detta överensstämmer sannolikt med 

vad Högsta domstolen uttalade i NJA 1996 s.410. Något nytt avgörande från Högsta domstolen 

som har ändrat på rättsläget har inte förekommit. Slutligen ska även framhävas att man i det 

avslutande hovrättsavgörandet (T 1379–08) inte bara är inne på förmögenhetsrättens område 

utan även på familjerättens. Hovrättens resonemang skulle därför kunna tyda på att 

förutsättningsläran skulle kunna tillerkännas viss betydelse även utanför förmögenhetsrättens 

område. 
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5. FÖRUTSÄTTNINGSLÄRAN INOM 

FAMILJERÄTTEN 

 

5.1 Förutsättningslärans tillämplighet på familjerättsliga avtal 

I de flesta fallen där ogiltighetsfrågor behandlas i samband avtal så brukar man utgå från att de 

båda avtalsparterna har en rent affärsmässig relation i förhållande till varandra. Inget hindrar 

emellertid att samma situation uppstår mellan exempelvis två makar när de avtalar i en 

ekonomisk angelägenhet av familjerättslig karaktär (förutsatt att avtalsfrihet föreligger). 

Samma frågor om rättshandlingars ogiltighet riskerar därför att uppstå inte bara på 

förmögenhetsrättens utan även på familjerättens område. I detta sammanhang finns det inom 

exempelvis ÄktB ett, visserligen relativt begränsat, antal särskilda bestämmelser som ger 

möjlighet till att ogiltigförklara eller jämka ett avtal mellan makarna. Trots de särskilda 

familjerättsliga ogiltighetsreglerna som finns att tillgå saknar inte ogiltighetreglerna i AvtL:s 

tredje kapitel betydelse då det är möjligt att använda sig av dom analogivis. Även de regler och 

principer som härvid inte kommer till uttryck direkt i lagtexten men som utgör en del av 

ogiltighetsläran ska omfattas.99 Då de oskrivna reglerna tillerkänns betydelse vid bedömningen 

av de familjerättsliga avtalen borde det därför finnas utrymme för att kunna tillämpa sig av 

reglerna om förutsättningars relevans, det vill säga förutsättningsläran. När förutsättningsläran 

ska tillämpas i detta sammanhang måste man dock först ta hänsyn till i vilken utsträckning som 

de familjerättsliga särdragen riskerar att påverka bedömningen. Vissa förmögenhetsrättsliga 

hänsyn så som exempelvis medkontrahentens tillit, det vill säga det så kallade tillitsintresset, 

kan därför komma att få en ökad eller minskad betydelse när förutsättningsläran ska tillämpas 

på ett annat rättsområde än förmögenhetsrätten.100 

 

De olikheter som föreligger mellan de familje- och förmögenhetsrättsliga avtalen är 

anledningen till att de förmögenhetsrättsliga reglerna inte är direkt tillämpliga på de 

familjerättsliga avtalen, utan istället gäller genom analogi. På förmögenhetsrättens område 

föreligger exempelvis det så kallade omsättningsintresset (se 4.1) vilket anses ligga till grund 

för den ovan nämnda tillitsintresset. Tillitsintresset (eller tillitsgrundsatsen) innebär att en part 

normalt sett ska kunna förlita sig på att medkontrahenten kommer att vara bunden vid avtalet, 
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oavsett eventuella felskrivningar eller att eventuell motivvillfarelse förelegat hos motparten. 

Inom familjerätten anses visserligen en makes goda tro föreligga beträffande förhållanden på 

den andre makens sida vilket eventuellt skulle kunna påverka avtalets giltighet. Detta skydd är 

emellertid inte lika långtgående som det på förmögenhetsrättens område och normalt sett anses 

familjerätten sakna en motsvarighet till förmögenhetsrättens omsättningsintresse. Ytterligare 

en skillnad som föreligger mellan familje- och förmögenhetsrätten återfinns i 1:4 ÄktB. Där 

kommer makarnas upplysningsplikt till uttryck. De har således en lagstadgad skyldighet att, 

gentemot varandra, lämna de upplysningar som är av betydelse för att familjens ekonomiska 

förhållanden ska kunna bedömas. Denna upplysningsplikt går längre än vad som är fallet mellan 

två strikt affärsmässiga avtalsparter.101 Till sist bör även påpekas att de enskilda familjerättsliga 

avtalen även i förhållande till varandra kan ha vissa särdrag som kan påverka bedömningen (se 

5.2.3 och 5.3.2). Alla de olika familjerättsliga avtalen kan därför inte slentrianmässigt sägas 

bygga på samma hänsyn. 

 

Förutsättningsläran har tillämpats restriktivt inom svensk rätt och antalet domstolsavgöranden 

där den tillämpats särskilt på familjerättsliga avtal är därför få. Klart är att man i vart fall har 

tillämpat eller i varje fall fört resonemang utifrån förutsättningsläran i samband med 

familjerättsliga avtal vilket har framgått i bland annat det tidigare nämnda avgörandet i 

hovrätten över Skåne och Blekinge i mål T 1379–08 (se 4.5). I det fallet rörde det sig om ett 

bodelningsavtal som ogiltigförklarades med hjälp av förutsättningsläran då en 

fastighetstransaktion senare visat sig vara omöjlig att slutföra. I NJA 1997 s.645 bedömdes i de 

bägge underinstanserna förutsättningsläran även vara tillämplig i samband med ett formlöst 

arvskifte. I fallet hade fyra barn förrättat arvet efter sin avlidne far. Senare hade det emellertid 

visat sig att en av arvingarna inte varit biologiskt barn till fadern varvid de andra syskonen ville 

ogiltigförklara arvskiftet och göra henne återbetalningsskyldig. Det hade enligt dem varit en 

förutsättning att hon vid upprättandet av arvskiftet varit biologiskt barn till den avlidne och 

därigenom arvsberättigad. Hovrätten tog fasta på detta och lyfte till stöd för förutsättningslärans 

tillämplighet i fallet fram tidigare praxis i NJA 1916 s.297 och NJA 1948 s.244. I det senare 

fallet hade situationen varit snarlik den förevarande. Ett arvskifte hade då ingåtts under den av 

samtliga intressenter antagna men sedermera felaktiga förutsättningen att ett adoptivbarn varit 

arvsberättigad efter den avlidne, det vill säga att det förelåg en rättsvillfarelse gällande de 

arvsrättliga reglerna. Högsta domstolen tog i det fallet även hänsyn till att adoptivbarnet i god 

                                                 
101 Agell & Brattström, Äktenskap Samboende Partnerskap, s.151 



 40 

tro redan förbrukat det mottagna beloppet och denne blev därför med hjälp av 

förutsättningsläran skyldig att återbetala halva det beloppet som hon mottagit. I enlighet härmed 

bedömde hovrätten i förevarande fall att förutsättningsläran var tillämplig och att en 

återbetalning skulle ske motsvarande halva det erhållna beloppet. Högsta domstolen (I NJA 

1997 s.645) valde emellertid en annan linje och tillämpade istället faderskapspresumtionen i 

1:1 FB som bygger på att mannen i äktenskapet normalt är att anse som barnets far och att hon 

därför inte skulle bli återbetalningsskyldig. Högsta domstolen betonar i sitt avgörande vikten 

av att man vill undvika en situation där en arvinge, i vissa fall efter att lång tid har förflutit och 

arvet konsumerats, ska behöva bli återbetalningsskyldig. En tillämpning av förutsättningsläran 

i fallet skulle därför riskera att leda till besvärande rättsosäkerhet. Sammanfattat kan man alltså 

säga att arvsrätten i första hand föreligger på grundval av det rättsliga förhållandet och i andra 

hand är grundad på biologiskt släktskap.102 Högsta domstolens resonemang medför dock vissa 

praktiska problem, särskilt om man beaktar den omvända situationen att ytterligare någon visar 

sig vara arvsberättigad till den avlidne. Skulle arvet i sådant fall fortfarande grundas på det 

rättsliga förhållandet eller skulle arvskiftet behöva göras om? Möjligtvis är Högsta domstolens 

avgörande inte avsett att omfatta denna typen av situationer. 

 

Högsta domstolens resonemang stämmer till synes väl överens med avgörandet i NJA 1996 

s.410 där förutsättningsläran ska användas först när övrig tillämplig lagstiftning saknas. I 

förevarande fall slår man fasta på att presumtionsregeln i 1:1 FB utgör huvudregeln och att 

förutsättningsläran som utgör ett undantag till denna bestämmelse därför inte ska tillämpas. 

Möjligen skulle man kunna se det som att Högsta domstolen avfärdar förutsättningsläran efter 

en relevansbedömning? Agell har dock riktat skarp kritik mot Högsta domstolens avgörande. 

Han anser att Högsta domstolens resonemang, att den som felaktigt fått ta del av ett arv av 

trygghetsskäl ska få behålla vad denne erhållit trots att arvsrätt egentligen inte förelegat, inte 

kan isoleras i förhållande till de andra arvtagarna som fått en för liten andel. Tanken att ett 

arvskifte skulle skära av möjligheten att beakta de riktiga förhållandena skulle riskera att leda 

till omotiverade slumpeffekter. Exempelvis skulle rätten till arv kunna påverkas av huruvida 

faderskapet fastställts före eller efter det att arvet skiftats vilket framstår som ett inte helt 

lämpligt utfall. Om frågan ställs på sin spets skulle en felaktig arvinge även kunna tillträda hela 

kvarlåtenskapen om denne är ensam i sin arvsklass vilket riskerar att göra de egentliga 

arvingarna helt lottlösa. Agell konstaterar härvid att underinstansernas resonemang i NJA 1997 

                                                 
102 Brattström & Singer, Rätt arv, s.46f 
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s.645, att tillämpa sig av förutsättningsläran, förefaller vara en bättre principiell lösning än 

Högsta domstolens i avsaknad av tillämplig lagstiftning i ÄB. Agell avslutar sitt resonemang 

med att konstatera att biologiskt släktskap till arvlåtaren vanligtvis borde utgöra en 

typförutsättning (se 4.2.2) vilket i sådant fall ska föranleda dels att förutsättningsläran kan 

tillämpas i den här typen av frågor samt att riskrekvisitet normalt sett bör anses vara uppfyllt. I 

egenskap av typförutsättning skulle det bristande biologiska släktskapet även kunna tänkas 

vinna tillämplighet frånkopplat förutsättningsläran i egenskap av fristående rättsregel.103 

 

Vad gäller de äldre rättsfallen, det vill säga NJA 1916 s.297 och NJA 1948 s.244, så är det svårt 

att säga vilken betydelse de idag ska tillerkännas. De behöver inte nödvändigtvis vara 

överspelade då de i viss utsträckning tar sikte på andra typer av problemställningar än i NJA 

1997 s.645. I NJA 1916 s.297 behandlades exempelvis villfarelse om vilket lands lag som varit 

tillämplig och i NJA 1948 s.244 behandlade rättsvillfarelse angående de arvsrättliga reglerna. I 

NJA 1997 s.645 hanterades istället brist i den biologiska arvsrätten. Möjligen kan det därför 

vara så att de fortfarande, trots att de är tämligen gamla, kan ha en viss betydelse som stöd för 

förutsättningslärans tillämplighet inom familjerätten? 

 

Ovan har förutsättningsläran diskuterats i samband med bodelning men framförallt i förhållande 

till arvskifte. I den fortsatta redogörelsen är det meningen att förutsättningslärans tillämplighet 

på familjerättens område ska begränsas till i huvudsak två typer av familjerättsliga avtal för att 

på så sätt ge utrymme för ett mer utförligt och djupgående resonemang. Det skulle inom ramen 

denna uppsats vara allt för omfattande att på ett utförligt vis redogöra för alla de familjerättsliga 

aspekterna och avtalstyperna som finns i samband med förutsättningsläran. De avtalen som 

fortsättningsvis kommer att behandlas i denna uppsats är därför äktenskapsförordet på ÄktB:s 

område samt testamentet på ÄB:s område. 

 

 

5.2 Äktenskapsförord 

Ett äktenskapsförord utgör ett familjerättsligt avtal som har en stark förmögenhetsrättslig 

prägel. Vid en materiell prövning borde det därför, som diskuterats ovan (se 5.1), inte föreligga 

några hinder för att tillämpa sig av de allmänna avtalsrättsliga reglerna analogt, däribland 

                                                 
103 Agell, Verkan av arvskifte när faderskapspresumtion senare blivit hävd. Ett av många tänkbara fall då 

deltagarkretsen vid arvskifte inte Överensstämt med senare klarlagda förhållanden., s.1141ff 
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inräknat förutsättningsläran.104 Vilken funktion fyller då ett äktenskapsförord? I förarbetena till 

ÄktB uttalades att man genom äktenskapsförordet ville ge makarna en möjlighet att avtala om 

egendomsordningen inom äktenskapet. Härvid kan makarna avtala om vilken egendom som 

ska utgöra enskild egendom och på så viss hållas utanför en framtida eventuell bodelning.105 

Makarnas avtalsfrihet har dock begränsats i vissa avseenden av lagstiftaren. Lagreglerna syftar 

härvidlag till att reducera den osäkerhet för makarna som annars skulle kunna riskera att infinna 

sig om alla typer av förord tilläts utan begränsningar.106 Det kan därför vara av betydelse att i 

det följande redogöra något för den lagstiftning som behandlar äktenskapsförordet i ÄktB och 

som är av intresse i förhållande till förutsättningsläran. 

 

 

5.2.1 Äktenskapsförordet i äktenskapsbalken 

Äktenskapsförordet är ett betydelsefullt avtal som kan ha verkan på mycket lång sikt. Då dess 

giltighet kan komma att åberopas först många år efter att det utformades är det därför av stor 

vikt att det på ett klart och tydligt sätt formulerats vad parterna velat åstadkomma med 

rättshandlingen samt att bägge makarna står bakom den. Det framstår därför som naturligt att 

uppställa särskilda formkrav för att äktenskapsförordet ska vinna giltighet.107 Tre stycken krav 

uppställs härvid i 7:3 ÄktB:s andra stycke. Dels så ska äktenskapsförordet upprättas i skriftlig 

form samt undertecknats av de båda makarna. Utöver detta uppställs även ett sista krav på att 

äktenskapsförordet ska registreras.108 Tidigare skulle det skriftliga förordet registrerats hos 

tingsrätten men den uppgiften har sedan den 1 oktober 2011 överlåtits till skatteverket.109 I det 

fallet att något av formkraven inte uppfylls innebär det att äktenskapsförordet inte är bindande 

för parterna. Formkraven upprätthålls strängt av domstolarna och vid såväl ändring som 

hävning av förordet ska det ske med iakttagande av samma formregler som gäller vid dess 

upprättande.110 Dessa formkrav som uppställs i förhållande till äktenskapsförordet utgör en 

skillnad i förhållande till de förmögenhetsrättsliga avtalen som saknar en exakt motsvarighet i 

AvtL. Detta har föranlett åsikter om att ett äktenskapsförord inte kan förlora sin giltighet på 

grund av bristande förutsättningar. Anledningen till detta är att en tillämpning av 

                                                 
104 Teleman, Äktenskapsförord, s.63 
105 Prop. 1986/87:1, s.129 
106 Teleman, Äktenskapsförord, s.33 & Prop. 1986/87:1 s.64ff 
107 Agell & Brattström, Äktenskap Samboende Partnerskap, s.137 
108 Teleman, Äktenskapsförord, s.19 
109 Skatteverket, Skatteverkets pressmeddelande 
110 Teleman, Äktenskapsförord, s.20 
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förutsättningsläran vid bristande förutsättningar inte skulle ta hänsyn till de formkrav som 

uppställs i förhållande till äktenskapsförordet. Förutsättningar som inte reglerats i avtalet bör 

rimligtvis inte uppfylla rättshandlingens formkrav resonerar man. Då formkraven även gäller 

vid upprättandet av äktenskapsförordet skulle samma typ av resonemang även få till följd att 

de oriktiga förutsättningarna också skulle komma att omfattas. 111  Detta skulle i sin tur innebära 

att äktenskapsförordets formkrav helt skulle utesluta möjligheten att tillämpa sig av 

förutsättningsläran. Teleman är i sammanhanget av åsikten att formreglernas ändamål 

visserligen är viktiga men att det inte synes vara troligt att de skulle föranleda en sådan 

begränsning av förutsättningslärans tillämpningsområde som det tidigare resonemanget gör 

gällande. Han lyfter utöver detta även fram att jämkningsregeln i 12:3 ÄktB finns att tillgå 

vilket skulle kunna reducera frågans betydelse.112 Äktenskapsförordets formkrav i 7:3 ÄktB 

kan således tänkas ha viss betydelse för förutsättningslärans tillämplighet. Frågan är dock om 

formkravens ändamål varit ägnade att begränsa förutsättningslärans tillämplighet? I enligt med 

Telemans uppfattning synes så icke ha varit fallet. 

 

Utöver formkraven i 7:3 ÄktB finns det i 12:3 ÄktB en ogiltighetsregel som kan påverka 

förutsättningslärans tillämplighet i samband med äktenskapsförord. Regeln är utformad efter 

samma mönster som generalklausulen i 36§ AvtL och dess tillämplighet bygger därför på 

samma rekvisit.113 I förarbetena till ÄktB har uttalats att det fanns ett behov av att kunna jämka 

äktenskapsförord i samband med bodelning för att på så vis kunna reglera mängden enskild 

egendom som skulle omfattas i det fall utfallet bedömdes vara oskäligt. Behovet av att kunna 

jämka ansågs vara av sådan betydelse att en analog tillämpning av 36§ AvtL inte var tillräcklig 

och att det därför borde återfinnas en egen lagregel i äktenskapslagstiftningen. 36§ AvtL ansågs 

härvid böra utgöra en förebild.114 En jämkning med stöd av 12:3 ÄktB ska alltid ske i samband 

med en bodelning. Detta hindrar emellertid inte att äktenskapsförordet jämkas i egenskap av ett 

avtal, frikopplat från en bodelning, men i sådant fall ska det ske med hjälp av en analog 

tillämpning av 36§ AvtL.115 

 

                                                 
111 Teleman, Äktenskapsförord, s.71 
112 Teleman, A.a., s.73 
113 Agell & Brattström, Äktenskap Samboende Partnerskap, s.204 
114 Prop. 1986/87:1, s.156f 
115 Teleman, Äktenskapsförord, s.77f 
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Trots de många likheterna som finns mellan 12:3 ÄktB och 36§ AvtL återfinns dock vissa 

skillnader. 36§ AvtL är exempelvis en mer omfattande regel än 12:3 ÄktB som saknar en 

motsvarande bestämmelse till andra meningen i 36§ AvtL:s första stycke där ett villkors 

betydelse kan föranleda att ett avtal i sin helhet ska lämnas utan avseende. Äktenskapsförordet 

utgör i sin tur ofta ett långvarigt avtal som är slutet på obestämd tid. Detta kan föranleda att det 

behov äktenskapsförordet tillgodosåg när det ingicks hunnit förändras och att det därför många 

gånger kan finnas ett större behov av att jämka än vid ibland kortfristiga affärsuppgörelser. 

Vidare finns i 1:4 ÄktB en ekonomisk upplysningsplikt mellan makar som inte återfinns vid 

tillämpning av 36§ AvtL. Äktenskapsförordet har således vissa familjerättsliga särdrag (se 

5.2.3). Trots de olikheter som ändå föreligger mellan 12:3 ÄktB och 36§ AvtL anser likväl 

Teleman att en svagare avtalspart inte lär erbjuds ett sämre skydd av ÄktB:s regler än av 

AvtL:s.116 

 

Vid en sammantagen bedömning synes de båda jämkningsreglerna, med förbehåll för ovan 

nämnda skillnader, vara relativt likvärdiga. Vad innebär då detta för förutsättningslärans 

tillämplighet på äktenskapsförordet? Förutsättningsläran får sannolikt en mer tillbakadragen 

roll i förhållande till 12:3 ÄktB men att den inte helt kan sägas ha förlorat sin betydelse. 

Slutsatsen bygger härvid på samma resonemang som förts i samband med generalklausulen i 

36§ AvtL (se 4.3.2). 117 Teleman lyfter vidare fram att det framför allt med hänsyn taget till 

senare inträffade förhållanden kan komma ifråga att tillämpa sig av förutsättningsläran framför 

ÄktB:s jämkningsregel. Han lyfter härvid fram exemplet att bägge makarna vid tillkomsten av 

förordet avsåg att de båda skulle arbeta på heltid. Hustrun måste dock, på grund av senare 

inträffade omständigheter, stanna hemma och ta hand om ett handikappat barn vilket får till 

följd att maken tillgodoser sig avsevärd enskild egendom till skillnad från hustrun.118 

 

 

5.2.2 Sidolöpare 

När man skriver ett äktenskapsförord föreligger en risk, särskilt om makarna skriver det själva 

utan juridisk expertis, att det får ett innehåll som kan strida mot vad ett förord får innehålla.119 

Detta problem kan i viss mån undvikas med hjälp av en så kallade sidolöpare. Sidolöparen utgör 

                                                 
116 Teleman, Äktenskapsförord, s.80f 
117 Teleman, A.a., s.91 
118 Teleman, A.a., s.95 
119 Agell & Brattström, Äktenskap Samboende Partnerskap, s.139 
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ett biavtal vilket innebär att det i och för sig är ett fysiskt fristående avtal men att det samtidigt 

tar sikte på ett annat huvudavtal, i det här fallet äktenskapsförordet. Som exempel på vad som 

kan regleras med hjälp av en sidolöpare är att ett förord endast ska kunna göras gällande i 

samband med äktenskapsskillnad och inte i det fall äktenskapet upplöses på grund av den ena 

makens död. En sådan klausul hade utgjort ett otillåtet villkor om det införts direkt i 

äktenskapsförordet. I svensk praxis saknas ett överrättsavgörande som behandlar sidolöpare 

och huruvida de skulle tillerkännas rättsverkan eller om de skulle underkännas som ett försök 

att kringgå lagen och rättsläget är därför oklart. Även inom doktrinen har frågan behandlats 

sparsamt. I det fall sidolöparen skulle bedömas utgöra en ogiltig rättshandling är Teleman av 

den åsikten att sidolöparens samband med äktenskapsförordet borde vara avgörande för 

äktenskapsförordets fortsatta giltighet. Ifall sidolöparen varit av avgörande betydelse för 

parterna framstår det som rimligt att låta sidolöparens formella brister föranleda även 

äktenskapsförordets ogiltighet.120 

 

Sidolöpareproblematiken ligger nära förutsättningslärans tillämpningsområde. Både 

sidolöparen och förutsättningsläran bygger på att man vill kunna åberopa en förutsättning i 

samband med äktenskapsförordet, antingen uttryckligen genom sidolöparen eller oreglerat i ett 

senare skede genom förutsättningsläran. Frågan är dock om sidolöparen utesluter en eventuell 

tillämpning av förutsättningsläran? I de flesta fall där parterna använder sig av en sidolöpare 

kan man normalt sett utgå från att de har varit medvetna om att dess innehåll inte skulle ha varit 

giltigt om det införts i äktenskapsförordet. Kan då parterna, medvetna om innehållets ogiltighet, 

fortfarande ha sidolöparens giltighet i förhållande till äktenskapsförordet som en felaktig 

förutsättning? Troligtvis inte, och detta får i sin tur till följd att det saknas utrymme för att 

tillämpa förutsättningsläran, då någon egentlig felaktig förutsättning inte förelegat. Möjligen 

skulle det kunna anföras att parterna utgått från förutsättningen att sidolöparen, trots dess 

(eventuella) ogiltighet, skulle tillämpas mellan parterna och att förutsättningsläran därigenom 

vinner tillämplighet då den ena parten brutit mot överenskommelsen.121 Resonemanget riskerar 

dock att bli något konstlat. Avslutningsvis bör även påpekas att man i samband med sidolöparna 

också kan använda sig av jämkningsregeln i 12:3 ÄktB.122 

 

 

                                                 
120 Teleman, Äktenskapsförord, s.66f 
121 Teleman, A.a., s.68ff 
122 Teleman, A.a., s.92 
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5.2.3 Förutsättningslärans tillämplighet på äktenskapsförord 

Ogiltighetsreglerna i AvtL:s tredje kapitel samt de andra oskrivna reglerna och principerna som 

utgör en del av ogiltighetsläran, däribland förutsättningsläran, kan som tidigare konstaterats 

tillämpas analogt i samband med de familjerättsliga avtalen. Anledningen till att de endast är 

tillämpliga genom analogi är att det på familjerättens område föreligger vissa särdrag i 

förhållande till förmögenhetsrätten, exempelvis makarnas upplysningsplikt i 1:4 ÄktB och 

frånvaron av något omsättningsintresse (se 5.1). Äktenskapsförordet utgör i sin tur en egen 

rättshandling som har sina egna särdrag, rimligtvis även i förhållande till de andra 

familjerättsliga avtalen. Dessa bör därför tas hänsyn till vid en eventuell tillämpning av 

förutsättningsläran. 

 

Vad särskiljer då äktenskapsförordet som rättshandling? Dels så står de bägge parterna, det vill 

säga makarna, i en nära personlig relation till varandra. Vidare så är äktenskapsförordet 

sammankopplat till äktenskapets fortsatta bestånd. I många fall kan därför rättshandlingen 

komma att få en mycket lång varaktighet. Ett äktenskapsförord kan även komma att tillämpas 

först när ena parten är död. Avslutningsvis så är pengarvärdena relativt stora för parterna. De 

affärsmässiga uppgörelserna på förmögenhetsrättens område kan visserligen avse större belopp 

men värdena som behandlas i ett äktenskapsförord kan för den enskilda parten vara mycket 

omfattande och av avgörande betydelse för dennes uppehälle. I detta avseende kan man därför 

säga att det vid en sammantagen bedömning föreligger ett större skyddsbehov i samband med 

ett äktenskapsförord. Härvid bör påpekas att i det fall ett äktenskapsförord förklaras vara 

ogiltigt så kan parterna i sådant fall falla tillbaka på lagens egendomsreglering.123 

 

Att rent generellt ta hänsyn till dessa särdrag som föreligger i samband med ett 

äktenskapsförord (och de familjerättsliga avtalen i övrigt) och att låta dom på ett allmänt sätt 

genomsyra bedömningen i samband med ogiltighetsreglerna förebringar inga direkta 

svårigheter. Komplikationerna riskerar i stället att uppkomma framför allt då dessa hänsyn ska 

kombineras med en faktisk regel som ska tillämpas. Förutsättningsläran som huvudsakligen har 

utgjort en förmögenhetsrättslig regel måste därför i viss mån modifieras för att överensstämma 

och vara kompatibel med äktenskapsförordet och dess familjerättsliga särdrag.124 Härvid har 

Gunvor Wallin valt att framhäva en version av förutsättningsläran där synbarhetsrekvisitet inte 
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ska tillämpas. Anledningen till detta är att medkontrahentens tillit till viljeförklaringen, det vill 

säga tillitsgrundsatsen, inte är lika skyddsvärd i samband med ett äktenskapsförord som vid ett 

rent förmögenhetsrättsligt avtal. Istället betonar hon att den avgörande vikten bör fästas vid att 

hitta en överenstämmelse mellan de bägge partsviljorna. Hon poängterar härvid att slopandet 

av synbarhetsrekvisitet inte ska innebära att det öppnas upp för en allt för skönsmässig 

bedömning av en förutsättnings betydelse. Detta understryks ytterligare i hennes fortsatta 

resonemang där hon förespråkar ett särskilt strängt förhållningssätt i samband med den 

avslutande relevansbedömningen. Endast de förhållanden som är av ytterst central betydelse på 

det förevarande avtalsområdet bör därför tillerkännas betydelse. Således bör endast de villkor 

som makar rimligen i allmänhet kan tänkas ha som förutsättning för ett äktenskapsförord 

tillerkännas betydelse.125 Troligtvis är det i samband med förutsättningslärans 

relevansbedömning som det framför allt finns utrymme för att ta hänsyn till de familjerättsliga 

särdragen som diskuterats ovan. Detta synsätt tycks överensstämma med Wallins resonemang 

där hon i samband med relevansbedömningen talar om förhållandena på det förevarande 

rättsområdet. Rättsläget är dock inte helt klarlagt och Wallin lyfter bland annat fram att det 

saknas rättsfall som uttryckligen motiverats utifrån relevansspörsmål.126 

 

I enlighet med Wallins bedömning synes det i samband med äktenskapsförord finnas utrymme 

för att tillämpa sig av förutsättningsläran. Då förutsättningsläran är utformad utifrån en 

huvudsaklig användning på förmögenhetsrättens område skulle den dock i vis mån behöva 

anpassas till det särskilda avtalsområdet där den ska tillämpas. Dess huvudsakliga funktion 

synes emellertid vara oförändrad, oavsett på vilket rättsområde som den ska tillämpas. 

 

 

5.3 Testamente 

Då de allmänna avtalsrättsliga reglerna även är analogt tillämpliga på de familjerättsliga avtalen 

(se 5.1) kan det därför vara av intresse att utröna i vilken utsträckning som förutsättningsläran 

kan vara tillämplig i samband med testamenten. Härvid bör dock frågan ställas huruvida ett 

testamente verkligen utgör ett avtal i dess egentliga betydelse? I samband med de flesta avtalen 

föreligger ett så kallat motpartsförhållande som resulterar i en ömsesidig förpliktelse. I samband 

med ett testamente kan istället testatorn på ett ensidigt sätt förordna över hur kvarlåtenskapen 
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ska fördelas efter dennes död och på så vis sätta den legala arvsordningen ur spel.127 Möjligtvis 

föranleder detta särdrag att förutsättningsläran inte kan tillämpas i samband med testamenten? 

Det kan dock argumenteras för att testamentet utgör ett så kallat ensidigt avtal. Till skillnad 

från de ömsesidigt förpliktande avtalen (vilka utgjort huvuddelen av dom avtal som har 

behandlats tidigare i uppsatsen) utmärks dom ensidiga avtalen av att dom endast förpliktigar 

den ena av parterna. De står därför ofta i nära relation till rättshandlingar som är av benefik 

karaktär.128 Testamentet har i överenstämmelse härmed ett starkt benefikt inslag och det är 

endast testatorn som förpliktas av den upprättade handlingen. Det kan därför argumenteras för 

att testamentet utgör ett ensidigt avtal. I sådant fall borde det i detta avseende inte föreligga 

något hinder för en analog tillämpning av förutsättningsläran. Möjligtvis skulle det också kunna 

argumenteras för att även utfästelser kan bygga på förutsättningar och att det därför inte är 

nödvändigt för förutsättningslärans tillämplighet att testamentet utgör ett avtal i dess egentliga 

betydelse. Det är kan däremot föreligga andra svårigheter som riskerar att påverka 

förutsättningslärans tillämplighet. Dessa ska därför redogöras för i det följande med 

lagstiftningen i ÄB som första utgångspunkt. 

 

 

5.3.1 Testamentet i ärvdabalken 

I 10:1 ÄB uppställs ett antal formkrav som ska vara uppfyllda för att ett testamente ska anses 

vara giltigt. Testamentet ska dels ha upprättats skriftligen och undertecknats av testatorn inför 

två vittnen. Dessa vittnen ska dessutom ha varit medvetna om att handlingen utgjorde ett 

testamente samt avslutningsvis även bestyrkt handlingen med sina namn. En återkallelse av ett 

testamente, som behandlas i 10:5 ÄB, kan däremot ske formlöst så länge detta framkommer i 

form av en tydlig viljeyttring från testator. Anledningen härtill är att det har ansetts stötande att 

hålla kvar vid ett testamente då man vetat om att testator ändrat mening.129 Det är därför inte 

möjligt att, som exempelvis är fallet i samband med äktenskapsförordet, föra resonemang om 

att formkraven utesluter en eventuell tillämpning av förutsättningsläran (se 5.2.1). Istället 

lämnas i detta avseende dörren öppen för att ta hänsyn till de eventuella förutsättningar som 

testator kan ha haft vid testamentets upprättande. 

 

 

                                                 
127 Brattström & Singer, Rätt arv, s.90 
128 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s.81 
129 Brattström & Singer, Rätt arv, s.99 
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5.3.1.1 Testamentes ogiltighet i ärvdabalken 

Förutsättningsläran har tidigare konstaterats utgör en del av ogiltighetsläran. Det kan därför 

vara av betydelse att ställa den gentemot de särskilda ogiltighetsreglerna som förekommer i 

ÄB. I enlighet med NJA 1996 s.410 kan förutsättningsläran tillämpas endast i de fall då 

tillämpliga lagbestämmelser saknas och ÄB:s ogiltighetsregler kan därför komma att begränsa 

förutsättningslärans tillämpningsområde. I ÄB har ogiltighetsreglerna som gäller i förhållande 

till testamenten samlats upp i dess trettonde kapitel. I det fall en arvinge vill klandra ett 

testamente med stöd av någon av de ogiltighetsgrunder som anges i detta kapitel måste dock 

hänsyn först tas till den tidsfrist som anges i 14:5 ÄB. En arvinge har härvid sex månader på 

sig att klandra testamentet efter det att denne blivit delgiven densamma. I det fall talan inte 

väcks inom föreskriven tid blir handlingen istället giltig, detta trots att en ogiltighetsgrund 

faktiskt förelegat.130 

 

Av ogiltighetsreglerna i ÄB:s trettonde kapitel är bestämmelsen i 13:3 2st ÄB av störst 

betydelse i förhållande till förutsättningsläran. Däri regleras de fall där testatorn lidit av 

villfarelse i bevekelsegrunden vid upprättandet av testamentet. Testatorn ska i detta fall ha 

svävat under sådan villfarelse som varit bestämmande för hans vilja att upprätta testamentet. 

Han skulle därför inte, om han haft kännedom om det verkliga förhållandet, ha gjort 

förordnandet. Det är i detta sammanhang viktigt att särskilja dessa fall från de fall där testatorn 

medelst felskrivning har skapat en diskrepans mellan sin vilja och dess uttryck. Dessa fall 

behandlas istället i 11:1 2st ÄB och kan företrädesvis lösas med hjälp av testamentstolkning 

eller i annat fall drabbas av overksamhet.131 

 

På arvsrättens område är följaktligen fallen av villfarelse i bevekelsegrunderna lagreglerade. 

Detta utgör en skillnad i förhållande till på förmögenhetsrättens område där visserligen 

bestämmelsen i 33§ AvtL kan omfatta vissa fall av villfarelse i bevekelsegrunderna men som 

likväl inte utgör någon uttömmande lagreglering i detta avseende. 13:3 2st ÄB begränsas dock 

på så vis som tidigare framkommit att villfarelse i bevekelsegrunden endast avser de oriktiga 

förutsättningarna (se 1.8.2). Detta får till följd att de bristande förutsättningarna lämnas 

oreglerade i ÄB, det vill säga de omständigheterna som inträffar först efter det att testamentet 

upprättats. Exempelvis så skulle inte ett testamente till förmån för en sambo kunna 

                                                 
130 Brattström & Singer, Rätt arv, s.106 
131 Walin & Lind, Ärvdabalken En kommentar Del I (1-17kap.) Arv och testamente, s.409f 
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ogiltigförklaras med hjälp av 13:3 2st ÄB på den grunden att de först i ett senare skede separerat 

då detta utgör en bristande förutsättning. Det kan framstå som något uppseendeväckande att 

dessa situationer är oreglerade då det i brist på några omsättnings- och tillitssynpunkter inom 

testamentsrätten ges ett ännu större utrymme till att beakta de bristande förutsättningarna 

jämfört med på förmögenhetsrättens område. Istället får man genom tolkning av testamentet 

försöka fastställa huruvida den föreliggande omständigheten utgjort en bristande förutsättning 

som inte stått i överensstämmelse med testators vilja. Denna bedömning, huruvida en bristande 

förutsättningarna bör tilläggas betydelse, har i stor mån överlämnats åt rättstillämparna.132 

 

Att de bristande förutsättningarna lämnats utanför ÄB:s ogiltighetsregler framstår emellertid 

som naturligt om man tar hänsyn till hur klanderreglerna är utformade. Den klandertid som 

anges i 14:5 ÄB på sex månader efter delgivningen riskerar härvid att ha löpt ut redan innan 

det att förutsättningen brustit (eller i vart fall inträffa mycket tätt inpå). Detta skulle i sådant fall 

kunna få till följd att dessa omständigheter inte skulle kunna eller hinna åberopas som 

ogiltighetsgrund på grund av att klandertiden hunnit löpa ut. Ett sådant utfall skulle vara högst 

olämpligt och ÄB skulle därför i viss mån behöva omformuleras för att kunna ta hänsyn till de 

bristande förutsättningarna som en ogiltighetsgrund. Talan om testamentstolkning kan däremot 

väckas så länge rätten enligt testamentet inte preskriberats. Genom att istället hänföra frågorna 

kring de bristande förutsättningarna till testamentstolkningen har man på så sätt undvikit den 

ovan diskuterade klandertidsproblematiken.133 

 

Denna uppdelning mellan de fall av oriktiga förutsättningar som ska bedömas enligt de 

lagstadgade ogiltighetreglerna och de bristande förutsättningarna som ska lösas genom 

testamentstolkningen kan lätt ge intrycket av att det rör sig om två väsensskilda bedömningar. 

Enligt Boström behöver emellertid så inte vara fallet. Boström instämmer i detta sammanhang 

i det resonemang som anförts av Guldberg som var ledamot i lagberedningen till TL.134 Han 

konstaterar inledningsvis att det inom svensk rätt råder en obenägenhet att i lagtext inkorporera 

de principerna som gäller över flera olika rättsområden. I fallet av TL ville man ge den en knapp 

och konkret avfattning och därför inte i några allmänna ordalag formulera ett stadgande rörande 

de bristande förutsättningarna.135 Guldberg fortsätter sedan sitt resonemang med konstatera att 

                                                 
132 Walin & Lind, Ärvdabalken En kommentar Del I (1-17kap.) Arv och testamente, s.410ff 
133 Boström, Tolkning av testamente, s.43f 
134 Boström, A.a., s.44f 
135 Guldberg, Om bristande förutsättningar vid testamente, Festskrift tillägna E. Marks von Würtemberg, s.198 
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det inte alltid är lätt att avgöra huruvida en omständighet utgjort en sådan villfarelse i 

bevekelsegrunden som omfattas av lagen eller en sådan villfarelse som kan prövas oberoende 

av klandergrunderna. Härvid kan det enligt honom rentav ifrågasättas huruvida det ens är 

möjligt att helt skilja dessa åt och att det istället, ur ett vidare perspektiv, kan röra sig om 

tolkningsfrågor i båda fallen.136 Guldbergs uttalande är visserligen relativt gammalt och även 

kopplat till den idag inte längre gällande, men fortfarande betydelsefulla, TL från år 1930. TL 

är av fortsatt stor betydelse då den i stor utsträckning utgjort grund för den idag gällande ÄB 

och dess regler rörande testamenten.137 Guldbergs uttalande borde därför fortsatt kunna 

tillerkännas viss betydelse. Boström har i detta avseende anslutit sig till Guldbergs resonemang 

och hon framhåller att det i samband med bedömningen av villfarelse i bevekelsegrunden står 

att finna lösning med hjälp av inslag som bygger på tolkning eller utfyllnad.138 

 

 

5.3.1.2 Testamentstolkning i ärvdabalken 

Då det inte finns utrymme för en direkt tillämpning av förutsättningsläran i samband de oriktiga 

förutsättningarna, då dessa är reglerade i 13:3 2st ÄB, blir det istället frågan om den fyller någon 

funktion i samband med de bristande. De bristande förutsättningarna regleras genom 

testamentstolkning och det kan därför vara av betydelse att inledningsvis reda ut hur 

testamentstolkningen är utformad i ÄB. Härvid bör dock först påpekas att förutsättningsläran 

visserligen har sin huvudsakliga betydelse i samband med ogiltighetsreglerna men att den även 

har ansetts utgöra ett viktigt komplement till tolkningsläran (se 4.4.4). Dess tillämplighet kan 

därför inte uteslutas på den grund att det i det följande inte kommer att röra sig om 

ogiltighetsfrågor. Boström och Guldberg har även ifrågasatt huruvida det i fallen av oriktiga 

och bristande förutsättningar i samband med testamenten i huvud taget rör sig om två åtskilda 

frågor (se 5.3.1.1). 

 

I ÄB återfinns tolkningsreglerna till testamenten i dess elfte kapitel. Bedömningen är till 

skillnad från på förmögenhetsrättens område subjektiv och det huvudsakliga målet är att 

fastställa testators vilja med förordnandet. Denna huvudregel kommer till uttryck i 11:1 ÄB. I 

det fall testatorn uttryckligen har tagit ställning till den fråga som tolkningen avser brukar man 

tala om testators faktiska eller verkliga vilja. Ett exempel härpå utgörs av NJA 1991 s.152 där 

                                                 
136 Guldberg, Om bristande förutsättningar vid testamente, Festskrift tillägna E. Marks von Würtemberg, s.202f 
137 SOU 1954:6, s.110ff 
138 Boström, Tolkning av testamente, s.44 
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Högsta domstolen tog fasta på ett uttalande från testatorn om att i det fall testamentstagaren 

redan avlidit dennes arvingar ändå skulle ärva framför de egna legala arvingarna. Vissa frågor 

om kvarlåtenskapens fördelning riskerar dock att lämnas obesvarade. Detta kan bero på att 

testator glömt att ta ställning i en särskild fråga eller att någon omständighet inträffat först efter 

det att testamentet upprättandes. I sådant fall ska istället testatorns hypotetiska vilja försöka 

utrönas, det vill säga hur testator skulle ha ställt sig till frågeställningen om han tänkt på eller 

kunnat förutse den vid testamentets upprättande. Ett exempel på där testators hypotetiska vilja 

kommit till uttryck är NJA 1985 s.597 där ett testamente till förmån för en arbetsstuga som 

redan var nedlagd istället tillfallit den stiftelsen som bedrivit dess verksamhet.139 

 

Syftet med testamentstolkningen i 11:1 ÄB är att fastställa testators vilja och härvid lämnas 

utrymme åt domstolarna att ta särskild hänsyn till vad den enskilde testatorn åsyftat. Att dra allt 

för långdragna resonemang är emellertid inte möjligt då tolkningen måste vara kopplad till 

testamentet. I annat fall skulle det riskera att urvattna betydelsen för testamentets formkrav.140 

Alla bevismedel är emellertid tillåtna då det i samband med testamentstolkningstvister råder fri 

bevisprövning och bevisvärdering.141 

 

I somliga fall riskerar bevisningen (eller bristen på bevisning) att hamna i ett jämviktsläge. I 

sådant fall, där testators faktiska eller hypotetiska vilja inte kan fastställas, ska istället 

presumtionsreglerna i 11:2–9 ÄB tillämpas. Härvid kan urskiljas en så kallad tvåstegsanalys 

där man i första hand medelst tolkning försöker att fastställa testators vilja och i andra hand 

faller tillbaka på presumtionsreglerna för att fylla ut förordnandet. Presumtionsreglerna ges 

härvid en utfyllande verkan (se 4.4.3). Det finns emellertid ett annat synsätt där 

presumtionsreglerna istället ska anses tillämpliga så länge det inte anförs motbevisning av viss 

styrka. Det förra synsättet synes emellertid vara det som är vedertaget i störst utsträckning.142 

 

I förarbetena till TL har dock givits en sista möjlighet i det fall testator ej förutsett en inträffad 

situation och inte heller tolkningsreglerna i ÄB är tillämpliga. I sådant fall kan det i sista hand 

vara påkallat att domaren får fatta ett avgörande grundat på vad som i normala fall från testators 

synpunkt framstår som naturligt och riktigt. Domaren skulle i enlighet härmed givas rätten till 

                                                 
139 Boström, Tolkning av testamente, s.19 
140 Boström, Tolkning av testamente, s.20 & SOU 1929:22, s.205ff 
141 Walin & Lind, Ärvdabalken En kommentar Del I (1-17kap.) Arv och testamente, s.319 
142 Boström, Tolkning av testamente, s.28f & SOU1929:22, s.208 
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en viss kompletterande rättstillämpning. Sådana resonemang bör dock föras ytterst 

restriktivt.143 

 

De felaktiga förutsättningarna behandlas huvudsakligen inom ramen för testamentstolkningen 

i 11:1 ÄB och det är därför i detta sammanhang som förutsättningsläran skulle kunna vara av 

betydelse. I vissa fall har testator själv tagit ställning till hur en eventuell felaktig förutsättning 

ska hanteras, det vill säga att testamentet är villkorat, och i sådant fall bör testators vilja vara 

avgörande. I det fall en förutsättning brister först vid ett senare tillfälle riskerar dock 

förutsättningen att vara oreglerad och i sådant fall blir det en fråga om att fastställa testators 

hypotetiska vilja. Har det förelegat en förutsättning som varit av avgörande betydelse som inte 

reglerats i testamentet? Situationen är snarlik den på förmögenhetsrättensområde där 

förutsättningsläran huvudsakligen tillämpas. Vissa familjerättsliga särdrag riskerar dock 

påverka dess tillämplighet. Avslutningsvis bör även påpekas att påföljden för ett testamente 

som inte är möjligt att tolka i sista hand är att det får förklaras vara overksamt.144 I sådant fall 

får man falla tillbaka på den legala arvsordningen. 

 

 

5.3.2 Förutsättningslärans tillämplighet på testamenten 

I det fall förutsättningsläran ska användas i samband med testamentstolkningen medför detta 

vissa tillämpningsproblem. Förutsättningsläran är visserligen tillämplig även som 

tolkningsregel men dess rekvisit synes vara anpassade för att huvudsakligen användas på 

förmögenhetsrättens område. Detta innebär att vissa av förutsättningslärans rekvisit inte 

överensstämmer med de hänsyn som ska tas i samband med tolkningen av ett testamente. På 

samma sätt som är fallet i samband med äktenskapsförordet så faller synbarhetsrekvisitet bort 

då det på familjerättens område inte föreligger något skyddsbehov av omsättningsintresset (se 

5.2.3). En motparts uppfattning eller eventuella förväntningar är därför utan betydelse då det är 

testators vilja med förordnandet som är avgörande. En sådan inställning framstår som befogad, 

särskilt i samband med testamenten som utgör ett förordnande av så pass utpräglad benefik 

karaktär. Även riskrekvisitets tillämplighet kan i sammanhanget ifrågasättas. De objektiva 

överväganden som denna bygger på skulle i huvudsak vara ägnat att fastställa vad den 

genomsnittlige testatorn skulle avse med ett visst förordnande, inte att fastställa den enskilde 
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testatorns vilja vilket är det huvudsakliga syftet inom testamentstolkningen (se 5.3.1.2). I sådant 

fall skulle endast förutsättningslärans väsentlighetsrekvisit vara av betydelse genom att 

fastställa vilka bristande förutsättningar som kan ha varit av avgörande betydelse för testator. 

Detta är något man redan gör inom ramen för den subjektiva tolkningen och förutsättningsläran 

riskerar i sammanhanget att i bästa fall framstå som illa anpassa och i värsta fall som rent 

överflödig.145 

 

Adlercreutz har dock ifrågasatt om det inte i samband med testamentstolkningen finns utrymme 

för en viss försiktig objektiv relevansbedömning. Han grundar sitt resonemang bland annat på 

vad som uttalats i förarbetena till TL i NJA II 1930 s.235 vars resonemang synes 

överensstämma med ovan diskuterade SOU1929:22 (se 5.3.1.2). Däri har uttalats att 

domstolarna i vissa fall, med beaktande av stor försiktighet, kan bidra till att utbilda ytterligare 

tolkningsregler.146 Adlercreutz konstaterar härvid att i de fall viljeförklaringen inte kan utrönas, 

och då tillämpliga tolkningsregler saknas, det är möjligt att bortse från testamentet och istället 

falla tillbaka på den legala arvsordningen. Testamentet förklaras med andra ord vara overksamt. 

Ett alternativ till detta vore emellertid att man når en lösning med hjälp av objektiva 

överväganden. Dessa objektiva övervägandena kan dock vara svåra att fastställa på så sätt att 

testatorer inte utgör någon samhällsgrupp med ett någotsånär enhetligt beteende och tankesätt. 

Härvid föreligger en skillnad i förhållande till på förmögenhetsrättens område där det på ett 

annat sätt är möjligt att urskilja sedvänjor och bruk. Enligt Adlercreutz ger dock 

tolkningsreglerna uttryck för att det även inom testamentsrätten finns ett inslag av objektiva 

överväganden. Då tolkningsreglerna sannolikt inte är baserade på undersökningar utan istället 

är utformade utifrån vad som, med hänsyn taget till allmän synpunkt, framstår som rimligt 

förekommer sådana överväganden inte bara på förmögenhetsrättens område utan även inom 

testamentsrätten. Åtminstone synes därför en viss objektiv relevansbedömning förekomma 

även inom den testamentsrättsliga lagstiftningen. Adlercreutz menar härvid att den subjektiva 

bedömningen utifrån testators hypotetiska vilja riskerar att i praktiken komma nära den 

objektiva. När det finns mindre material att tillgå rörande testators allmänna inställning och 

tankesätt, desto tydligare måste istället lösningen sökas i vad en testator i allmänhet kan tänkas 

vilja i en dylik situation, vilket i sådant fall närmar sig objektiva överväganden.147 
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I enlighet med det ovan förda resonemanget vill Adlercreutz motivera att en sådan 

relevansbedömning som förekommer på bland annat förmögenhetsrättens område även kan 

vara motiverad inom testamentsrätten. Väsentlighetsbedömningen, som grundar sig på vad som 

varit av avgörande betydelse för den enskilde testatorn kan därför i de fall där information 

härom inte står att få låta sig påverkas av objektiva överväganden. Relevansbedömningen bör 

dock tillmätas betydelse med iakttagande av stor försiktighet och inte gå tvärtemot subjektivt 

material rörande testators vilja som pekar i annan riktning.148 

 

I enlighet med Adlercreutz resonemang kan möjligtvis ytterligare ett av förutsättningslärans 

rekvisit, det vill säga riskrekvisitet, tillerkännas betydelse. I sådant fall skulle det, liksom är 

fallet i samband med äktenskapsförordet, endast vara synbarhetsrekvisitet som inte är 

tillämpligt då något tillitsintresse inte föreligger på familjerättens område (se 5.2.3). Eventuellt 

skulle förutsättningsläran i detta avseende kunna fylla en funktion även i samband med 

testamentstolkningen. I de fall där Högsta domstolen tillämpat sig av testators hypotetiska vilja 

har detta inte alltid framgått tydligt i deras domskäl, se exempelvis NJA 1933 s.17, NJA 1948 

s.405 och tidigare diskuterade NJA 1985 s.597.149 Resonemangen återknyter inte alltid på ett 

tydligt sätt till lagreglerna och kan vid en första anblick framstå som närmast skönsmässiga 

bedömningar. I sådana fall har sannolikt ingen anledning förelegat för domstolarna att på ett 

uttryckligt sätt ange förutsättningsläran i det fall den påverkat deras bedömning. Att nå någon 

definitiv klarhet härom synes därför vara svårt. Möjligt är dock att de hänsyn som 

förutsättningsläran bygger på dels kan ha haft men även kan komma att ha viss betydelse också 

i framtiden. ÄB bygger fortfarande i stor utsträckning på TL vilken är grundad på mycket gamla 

hänsyn. I enlighet med Kleineman är det framförallt på dessa områden, där lagreglerna börjar 

bli ålderstigna, som de allmänt hållna principerna vilka kommer till rätta med bristerna i det 

rättsliga systemet fyller som störst betydelse.150 
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6. Sammanfattande slutsatser och avslutande analys 
 

 
Förutsättningslärans ställning har inom den moderna svenska rätten fått en allt mer 

tillbakadragen roll vilket tydligast kommer till uttryck i NJA 1996 s.410. Kritikerna har hopat 

sig och det har rentav ifrågasatts om den fortfarande har någon roll att fylla inom den gällande 

rätten. Tidigare var det framför allt bestämmelsen i 33§ AvtL som delvis reglerade den typen 

av frågor som förutsättningsläran tog sikte på men sedan 36§ AvtL:s inträde har 

förutsättningslärans tillämpningsområde minskat ytterligare. Ändå tillämpas läran fortfarande 

inom det svenska rättsväsendet. De mer kända fallen som berör förutsättningsläran (NJA 1981 

s.269 och NJA 1985 s.179) är visserligen från tiden före avgörandet i NJA 1996 s.410. Trots 

det förekommer det än idag resonemang utifrån förutsättningsläran i högsta instans (AD 2014 

nr 39). Förutsättningsläran har däremot inte funnits vara tillämplig i något av de enskilda fallen. 

I de lägre instanserna tillämpas den dock fortfarande (Göta hovrätts avgörande i mål FT 856–

13 och hovrätten över Skåne och Blekinge i mål T 1379–08) och dess betydelse synes därför 

ännu inte vara helt överspelad. Detta kan möjligtvis tolkas som att de jämkningsregler som idag 

finns att tillgå inte är heltäckande och att det därför fortfarande finns ett behov av att 

komplettera lagstiftningen med hjälp utav förutsättningsläran. Så behöver emellertid inte vara 

fallet och det skulle lika gärna kunna vara ett uttryck för en gammal skola av rättstillämpare 

som ännu inte släppt taget om förutsättningsläran. De många och delade åsikterna kan även 

vara ett utlopp för förutsättningslärans något svårpreciserade natur. Den har aldrig fastställts i 

någon egen uttryckligt lagstadgad regel och i detta avseende lämnas därför ett större utrymme 

för delade åsikter. I detta avseende är det därför av stor betydelse att definiera vad 

förutsättningsläran är. 

 

I enlighet med Lehrbergs resonemang har det tidigare i uppsatsen konstaterats att det finns ett 

flertal olika sätt på vilket man kan se förutsättningsläran. Inom praxis och doktrinen synes 

emellertid den mest vedertagna uppfattningen vara att den utgör en allmän rättsgrundsats och 

en oskriven rättsregel. De allmänna rättsgrundsatserna (eller rättsprinciperna) har ofta en 

kompletterande funktion i förhållande till de lagstadgade reglerna och kommer därför sällan 

själva direkt till uttryck. Ibland kan de dock, i de fall där särskilt lagstöd saknas, få en mer 

framträdande roll och därigenom täcka de luckor som riskerar att uppstå i lagen. Så är fallet 

särskilt inom naturrätten men liknande resonemang förekommer även inom rättspositivismen. 

Troligtvis är det i detta sammanhang som förutsättningsläran har kommit till uttryck som en 
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oskriven rättsregel. Att direkt tillämpa sig av en mer eller mindre opreciserad allmän 

rättsgrundsats är något som skulle riskera att bidra till en mer godtycklig rättstillämpning. Att 

då tillämpa sig av en något mer konkret oskriven rättsregel med uttryckliga rekvisit skulle 

istället motverka detta. Sannolikt är det därför i denna betydelse som förutsättningsläran 

framför allt har tillämpats i de konkreta fallen. Möjligen är det i detta avseende som motviljan 

till att använda sig av den något svårpreciserade förutsättningsläran grundar sig, att man istället 

velat utgå från den skrivna lagen då detta främjar rättssäkerheten. I vart fall tyder det mesta på 

att förutsättningsläran kan definieras som både en allmän rättsgrundsats i ett bredare perspektiv 

och en oskriven rättsregel i ett mer konkret. Inget har framgått som gör gällande att dessa två 

definitioner skulle stå i direkt strid i förhållande till varandra. 

 

Förutsättningslärans mer tillbakadragna roll har bland annat motiverats utifrån att 36§ AvtL har 

begränsat dess tillämpningsområde. På familjerättens område förekommer i vissa fall 

jämkningsregler vilka är utformade med 36§ AvtL som förebild, exempelvis 12:3 ÄktB. I 

sådana fall, där jämkningsregeln utgör en direkt avbild av den som förekommer på avtalsrättens 

område, framstår det som rimligt att förutsättningslärans tillämplighet inom familjerätten i detta 

avseende ska göras beroende av dess tillämplighet på förmögenhetsrättens område. 

Jämkningsreglerna inom både förmögenhetsrätten och familjerätten är utformade på ett 

likvärdigt sätt och relationen i förhållande till förutsättningsläran borde därför överlag vara den 

samma. I sammanhanget måste dock hänsyn tas till de familjerättsliga särdragen som föreligger 

i samband med de familjerättsliga avtalen. Dessa tycks huvudsakligen vara av betydelse i 

förhållande till förutsättningslärans rekvisit. Bland annat har tillitsintresset en klart svagare 

ställning inom familjerätten vilket medför att synbarhetsrekvisitet förlorar sin betydelse. Även 

relevansbedömningen är av klart underordnad betydelse, särskilt i samband med 

testamentstolkningen då det är testators vilja som ska vara avgörande för bedömningen. Det 

subjektiva momentet tillerkänns härvid en ökad betydelse och i detta sammanhang förs tankarna 

närmast till den äldre, subjektiva förutsättningsläran. Förutsättningsläran framstår i detta 

avseende att vara rätt illa anpassad för en tillämpning på familjerättens område. De hänsyn som 

förutsättningsläran behandlar kan dock vara påkallade även på familjerättens område och i viss 

modifierad form borde den därför kunna tillerkännas betydelse, särskilt i de fall där det 

förmögenhetsrättsliga inslaget är starkt. Det är dock möjligt att de hänsyn som 

förutsättningsläran bygger på redan beaktats inom ramen för exempelvis testamentstolkningen. 

Domstolarnas resonemang kan ibland vara väldigt öppna och något behov har kanske därför 

inte funnits att återknyta till någon annan rättsregel än den tolkningsrätt som ges i 11:1 ÄB. 
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Avslutningsvis ska understrykas att förutsättningsläran är av subsidiär karaktär. Att det därför 

finns viss lagstiftning som i vissa delar går in på förutsättningslärans tillämpningsområde, 

exempelvis 36§ AvtL och 13:3 ÄB, bör därför inte utesluta att den fortsatt kan tillerkännas 

betydelse. Redan i den begynnande rätten reglerades förutsättningsproblematiken med en 

kasuistisk lagstiftning och än idag föreligger en mer eller mindre utförlig lagstiftning på 

förutsättningslärans tillämpningsområde. Den konkreta lagstiftningen bör rimligtvis vinna 

företräde framför en mer generellt hållen oskriven regel som kan sägas ge uttryck för en allmän 

rättsgrundsats. Förutsättningslärans funktion är dock att täcka upp för de fall där lagen inte 

reglerat en viss typ av situation där en felaktig förutsättning riskerar att få ett orimligt utfall. 

Möjligen var det i detta avseende som förutsättningsläran tillämpades mer frekvent i äldre rätt, 

när lagstiftningen ännu inte var lika välutvecklad och därför inte lika heltäckande? Att 

förutsättningsläran i modern rätt tillämpas allt mer sällan kan i sådant fall tyda på att lagen blivit 

allt mer heltäckande och att behovet av att falla tillbaka på oskriven rätt därför minskat. Om så 

är fallet är detta såklart någonting positivt, särskilt inom rättspositivismen. Luckor i lagen 

kommer dock antagligen aldrig att förvinna helt. Även de jämkningsregler som finns att tillgå 

synes inte råda fullständig bot på detta problem då de i huvudsak tar sikte på oskäliga avtal. 

Världen är i ständig utveckling och nya situationer kan därför uppstå som inte är reglerade i 

lagen. Härvid kan det därför fortfarande finnas ett behov av en utfyllande rättsregel som fångar 

upp dessa fall av felaktiga förutsättningar. 
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