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Sammanfattning 
 
 
 
Det internationella inflytandet är stort inom kommersiella avtal, vilket inte minst märks när 

det kommer till formulering av avtalsklausuler. Även avtal mellan två svenska parter 

inspireras ofta av angloamerikansk avtalsformulering och innehåller inte sällan så kallade 

boilerplateklausuler som stipulerar bland annat formkrav för ändringar eller tillägg till avtalet. 

Tvister om tolkning av dessa avtal och ändringar i strid mot avtalade formkrav blir allt 

vanligare och frågan uppstår då vilken rättsverkan denna typ av avtalsklausuler har för avtal 

som regleras av svensk avtalsrätt.  

 

Området är relativt oreglerat eftersom vår över hundraåriga avtalslag är tämligen kortfattad 

och istället blir det de avtalsrättsliga principerna, vilka framgår bland annat i praxis, som får 

ge vägledning i hur frågan ska besvaras. Till skillnad från andra rättsområden där specifika 

situationer är reglerade i lag och rättsfakta kan påvisas, en rättsregel kan åberopas och 

rättsföljden någorlunda bestämmas handlar det här istället om att väga olika intressen och ge 

dem olika prioritet beroende på olika omständigheter. 

 

Uppsatsens syfte är att besvara frågan genom att ge exempel på de situationer och 

omständigheter som är avgörande för när avtalsklausulerna får rättsverkan och när muntliga 

utfästelser eller andra tillitsgrundande ageranden får avgörande betydelse. Slutsatsen är att det 

inte går att besvara frågan om en avtalsklausul har verkan utan istället blir svaret när den har 

det och varför. 
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1	Inledning	

1.1	Problembakgrund		

Avtalsrätten bygger på gamla traditioner och starka principer. En central princip är den om 

avtalsfrihet, det vill säga parternas rätt att själva bestämma om de vill ingå avtal och vad de 

avtalar om.1 Särskilt i de fall där parterna anses vara jämnstarka kan man i många fall frångå 

lag och avtala så som man själva anser vara bäst. En annan princip är den att konkludent 

handlande kan binda parterna utan att skriftligt avtal eller skriftlig ändring av avtal har 

kommit till stånd.2 Dessa principer, tillsammans med andra, ligger till grund för hur vi tolkar 

avtal i Sverige. Därmed lägger domstolarna stor vikt vid hur parterna har agerat och vad deras 

intentioner och viljor varit vid tvist om avtals tillkomst eller innebörd.  

 

Samtidigt som vi har en tradition kring hur vi tolkar avtal i Sverige så kan vi se ett allt större 

inflytande ifrån utländsk rätt och en allt större benägenhet att författa avtal på engelska, även i 

de fall där båda parter är svenska näringsidkare, och att infoga så kallade boilerplateklausuler3 

inspirerat av angloamerikanska avtal.4 Tvister kring detta, där parterna agerat i strid mot 

avtalade formkrav eller utefter muntliga överenskommelser, är vanliga och visar på ett 

problem, särskilt eftersom avtalsklausuler inspirerade av utländska avtal inte alltid tolkas på 

samma sätt i en svensk domstol som i en domstol i landet där klausulerna härstammar ifrån.  

I ett avgörande från HD, NJA 2015 s. 186, prövade domstolen bland annat frågan om avtalade 

formkravs betydelse och ”avlivade” en klassisk boilerplate som förekommer i hög grad i 

kommersiella avtal.5 I domen fastslogs att parternas agerande efter avtalsslutandet kan väga 

tyngre än avtalade formkrav för ändringar och uppsägning, beroende på hur formkravet 

kommit till. Därmed rubbas tanken på att du kan skapa kontroll genom skriftkrav som står 

över muntliga överenskommelser och agerande. I Sverige blir boilerplateklausuler allt 

vanligare i avtal samtidigt som domstolarna fortfarande väljer att lägga stor vikt vid parternas 

intentioner, och agerande utöver det skriftliga avtalet, vid tvister. På grund härav uppstår 

                                                
1 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, tionde upplagan, 2016, s 18. 
2 Adlercreutz m fl, Avtalsrätt I, fjortonde upplagan, 2016, s 123. 
3 Ordet boilerplate direkt översatt till svenska betyder ångpanneplåt. Det finns olika teorier kring 
ursprunget till uttrycket ”boilerplate clause” så som att denna typ av plåt är användbar i många 
sammanhang eller att det härrör från att plåtarna förtillverkas innan de inmonteras vilket också är fallet 
med standardklausuler. Se exempelvis Edlund, L, Boilerplate på svenska, SvJT 2001 s 172. 
4 Edlund, L, Boilerplate på svenska, SvJT 2001 s 172. 
5 Fara, M, HD avlivar en klassisk boilerplate – och offrar en arrendator på formkravens altare, 20/6 
2015. 
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frågan om boilerplateklausuler som påbjuder skriftlig form för avtalsändringars giltighet har 

någon rättsverkan i Sverige, och därmed om parterna faktiskt kan lita till det de har kommit 

överens om. Kan vi stödja oss på principen om avtalsfrihet och lita på att avtalsklausuler om 

formkrav är giltiga när vår motpart åberopar konkludent handlande eller muntliga utfästelser 

för att samma klausul inte ska gälla?  

 

Ytterligare en faktor som kan skapa tvistighet är den att Högsta domstolen (HD) nyligen 

angett en ny sorts fullmakt, tillitsgrundad fullmakt, som grundar sig på tredje mans befogade 

tillit till mellanmannens behörighet att binda huvudmannen.6 Genom detta uppstår frågan hur 

huvudmannen kan skydda sig från att bli bunden av avtal genom tillitsgrundande ageranden 

samt om avtalade formkrav kan hindra detta. Balansen mellan intresset av att skydda sig och 

värdet av tilliten är inte självklar och det nya sakläget öppnar upp för frågor som är av vikt för 

båda parter. 

 

Med uppsatsen avses att utifrån rättsfallet, och andra betydelsefulla avgöranden i frågan, 

undersöka vilket inflytande det utländska sätt som anammats i form av boilerplateklausuler 

har, samt hur tungt våra svenska avtalsprinciper väger vid tvist om avtalstolkning. Särskilt 

fokus kommer vara på att undersöka giltighetsbedömningen av ändringar och uppsägning av 

avtal genom konkludent handlande när det föreligger avtalade formkrav.  

 

1.2	Problemformulering	

§ Vilken rättsverkan har avtalade formkrav för ändringar och uppsägning av avtal i 

Sverige? 

- I vilka fall kan avtalade skriftkrav åberopas mot konkludenta handlingar och 

andra tillitsgrundande ageranden? 

 

- I vilka fall väger muntliga utfästelser och andra tillitsgrundande ageranden 

tyngre än avtalade formkrav? 

 

- Hur ser förhållandet mellan tillitsgrundad fullmakt och interna 

begränsningar av befogenheter ut i detta sammanhang?  

 

                                                
6 NJA 2014 s 684, NJA 2013 s 659. 
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1.3	Syfte	

Syftet med uppsatsen är att analysera vilken rättsverkan avtalade skriftkrav för 

avtalsändringar, genom så kallade boilerplateklausuler, har i Sverige och undersöka hur 

domstolarna bedömt omständigheterna i uppkomna tvister. Motivet är att boilerplateklausuler 

blivit mer frekvent förekommande i kommersiella avtal vilket leder till nya spörsmål eftersom 

ursprunget till klausulerna är ett annat rättssystem än vårt. Därav är det intressant att analysera 

avtalstypens förenlighet med grundläggande värden i svensk rätt. Syftet är även att analysera 

om avtalade formkrav kan åberopas mot konkludenta handlingar och andra tillitsgrundade 

ageranden. Intentionen är därmed även att undersöka grundsatsen som tillitsgrundad fullmakt 

bygger på samt, i någon mån, vilka sätt bolag kan begränsa risken för att bindas genom sådan.  

Detta torde vara intressant både för jurister inom akademin och de som arbetar med att 

författa avtal och kanske är i stånd att infoga en boilerplateklausul. Grundläggande juridiska 

kunskaper bör besittas av läsaren för att uppsatsen ska komma till sin rätta.  

 

1.4	Avgränsningar	

Intentionen är inte att redogöra för alla typer av boilerplateklausuler, utan fokus ligger främst 

på formkrav för ändringar av avtal men några av de mest frekvent använda 

boilerplateklausulerna omnämns i beskrivande syfte. Integrationsklausulen synes vara den 

mest använda boilerplateklausulen och den som också behandlats mest i doktrin och 

studentuppsatser och därför har den inte behandlats mer än vad som krävs för att man ska 

förstå sammanhanget och syftet med ändringsklausulerna. Klausuler om formkrav för 

ändringar av avtal brukar till skillnad från integrationsklausulen återges kortfattat, i samband 

med längre redogörelser av integrationsklausuler. Mot bakgrund härav har jag valt att, till 

skillnad från andra, beskriva integrationsklausulen kortfattat och formkrav för ändringar mer 

ingående. Avsikten är inte att göra någon komparativ studie men utländsk rätt beskrivs något 

eftersom boilerplateklausuler härstammar från angloamerikansk avtalsrätt. Den praxis som 

finns i ämnet inom norden är relativt tunn varför inte mycket vägledning har kunnat hämtas 

från våra grannländer och de rättsfall som studerats tyder på en samstämmig bedömning av 

integrationsklausuler och avtalade formkrav inom norden. Uppsatsen behandlar inte de rent 

konsumenträttsliga aspekterna inom ämnet utan fokus ligger på kommersiella 

avtalssituationer, även om en del av den lagstiftning och praxis som beskrivs berör 

konsumenter. Olika konsekvenser av brister i formkrav eller på annat sätt ogiltiga avtal 
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kommer att nämnas men tanken är inte att belysa rättsföljden av bristande formkrav utan 

endast vilken rättsverkan avtalade formkrav har.  

 

1.5	Metod	

Eftersom syftet varit att analysera rättsläget i Sverige har de svenska rättskällor som är 

aktuella för just denna frågan studerats. Området är relativt oreglerat och därför har fokus i 

första hand varit på praxis för att se hur domstolarna har löst tvister och på vilka grunder de 

har byggt sina resonemang. Vidare har hur detta har behandlats i litteraturen undersökts för att 

därefter kunna analysera och dra slutsatser kring hur formkravsklausuler påverkar 

avtalstolkning i Sverige. 

 

För att kunna besvara frågan om formkravs rättsverkan och sätta det i relation till principen 

tillitsgrundad fullmakt vilar på har en metod som inspirerats av kasuistiskt tillvägagångssätt 

använts. Kasuistiken utgår från olika principer som kan leda till olika svar och rannsakar vad, 

i det enskilda fallet, som leder till ett särskilt svar. Eftersom detta område är oreglerat har jag 

inte velat använda mig enbart av traditionell juridisk metod utan har eftersträvat att hitta en ny 

väg, men ändå en som inte torde kännas särskilt främmande eftersom juridiken ofta handlar 

om att utröna vad som i enskilda fall får betydelse och leder till en rättsföljd. Kasuistiken, som 

utgår ifrån att bestämmelser rörande typfall kan användas för att ge ledning till bedömning av 

nya fall, kan i detta fall där vi inte har någon lagregel att utgå ifrån hjälpa till att fastställa när 

och hur olika intressen får företräde framför andra.7 Att regler enligt ett kasuistiskt synsätt kan 

tillämpas olika på olika fall beroende på omständigheterna i fallet har historiskt sett mött 

kritik bland annat med argument som att det utplånar skillnaden mellan rätt och fel och att det 

alltid ska finnas ett svar på vad som moraliskt är rätt eller fel, särskilt inom etik och religion. 

Att en regel tillämpas olika eller får ge vika för en annan regel och att principer ställs mot 

varandra betyder dock inte att vi förlorar den grundläggande tanken om att lika fall ska 

behandlas lika, utan enbart att olika fall kan behandlas olika och att det är de särskilda 

intressena i det enskilda fallet som bestämmer utgången i ett specifikt fall. I den här uppsatsen 

leder det till att istället för att ge ett kort kategoriskt svar på om klausulerna har rättsverkan 

eller ej snarare blir ett svar på när och under vilka omständigheter klausulerna får rättsverkan. 

 

                                                
7 Jonsen, Toulmin, The Abuse Of Casuistry, 1989, s 30. 
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Ett exempel på en situation där kasuistisk metod har använts för att skapa en mellanväg 

mellan två sidor med olika uppfattning i en fråga är diskussionen kring rätten till abort. Å ena 

sidan finns de som anser att kvinnans rätt till självbestämmande över sin egen kropp är det 

starkaste intresset, å andra sidan finns de som anser att fostrets rätt till liv är det viktigaste 

intresset som därmed talar emot aborträtten. På båda sidor finns de som anser att rättigheten, 

vare sig det är kvinnans eller fostrets, är absolut. Med en kasuistisk syn blir det inte lika svart 

eller vitt utan i varje enskilt fall ser man till omständigheterna som kan tala för eller emot att 

ett visst intresse ska väga tyngst. Omständigheter så som hur fostret blev till samt kvinnans 

mentala och fysiska hälsotillstånd är sådana som kan övertyga även en bestämd 

abortmotståndare om att abort är rätt i just det enskilda fallet.8 Genom att ställa upp olika 

exempel på situationer och göra en juridisk bedömning av dem för att sedan tillföra eller ta 

bort omständigheter som kan ändra den juridiska bedömningen ges exempel på när 

klausulerna får rättsverkan och när de inte får det och vilka omständigheter som blir 

avgörande för om en tillitsgrundad fullmakt föreligger eller ej.  

 

1.6	Disposition	

Uppsatsen inleds med en genomgång av allmän svensk avtalsrätt, dock begränsat till det 

grundläggande och det som är väsentligt för frågorna uppsatsen avser att besvara. Sedan följer 

ett kapitel där boilerplateklausuler beskrivs i korthet tillsammans med en kort bakgrund och 

hur de inverkar på svensk avtalstolkning. Hur formkrav regleras i svensk och viss 

internationell rätt framgår av kapitel 4. Femte delen avhandlar tolkning av avtal med fokus på 

de principer som har starkt inflytande, vilket bland annat framgår av de domstolsavgöranden 

som redovisas vilka ger insyn i hur avtal innehållandes avtalade formkrav tolkas i Sverige 

idag. Kapitel 6 innehåller analysen vilken inleds med hypotetiska avtalssituationer som får 

exemplifiera vilka omständigheter och principer som är avgörande för svaren på frågorna och 

avslutas med en sammanfattade del.  

 

 

 

                                                
8 Jonsen, Toulmin, The Abuse Of Casuistry, 1989, s 4. 
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2	Avtal		

2.1	Avtalsformer	

Avtal finns i många olika former och situationer. Beroende på situationen kan avtal skilja sig i 

form, i tid och mellan olika typer av parter.9 Avtal kan ingås kortsiktig och långsiktigt, 

muntligt och skriftlig samt genom att parterna agerar som om avtalet slutits utan att 

överenskommelsen uttryckts muntligt eller skriftligt. Ofta ingår privatpersoner, som ena 

parten i avtal med näringsidkare, avtal som inte är enskilt förhandlade utan så kallade 

standardavtal, det vill säga avtal som innehåller standardiserade villkor och är avsedda att 

kunna användas i många lika situationer. Exempel på sådana är försäkringsavtal eller 

användarvillkor för diverse nätbaserade tjänster. Näringsidkare som handlar med varandra 

använder sig också ofta av standardavtal och inte sällan en kombination av en standarddel och 

en enskilt förhandlad del. Avtalet kan användas som ett instrument mellan två parter som ska 

utbyta prestationer, exempelvis en vara eller en tjänst i utbyte mot pengar, eller som ett 

styrmedel för parter som vill ställa upp regler för deras agerande utan att de har något utbyte 

av prestation mellan varandra, som exempelvis kollektivavtal där parterna avtalar om hur de 

ska agera gentemot tredje man.10 Grunden är att du kan avtala om precis vad som helst, högt 

som lågt och genom olika handlingar. Avtalsfriheten är fundamental och central för 

människans frihet att själv gestalta sitt eget liv. 

 

En viktig princip inom avtalsrätten är den att avtal ska hållas, pacta sunt servanda.11 Avtalets 

mest grundläggande funktion är att peka ut parterna och binda dem i en rättslig relation. 

Genom det bindande avtalet är de knutna till varandra, om än ibland mycket kortvarigt, och 

till det de har kommit överens om. Avtalet är rättsligt sanktionerat vilket innebär att parterna 

kan använda sig av domstolar och exekutionsmyndigheter för att framtvinga uppfyllelse av 

avtalet eller kräva ersättning för att det inte uppfylls.12  

 

Tillitsprincipen är den princip som stipulerar att en parts befogade tillit till sin 

medkontrahents uttalande eller skrivelse är avgörande för avtals omfattning och giltighet. 

Exempel på detta är när en part oavsiktligt avger en felaktig viljeförklaring. Enligt 

                                                
9 Adlercreutz m fl, Avtalsrätt I, fjortonde upplagan, 2016, s 18. 
10 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, tionde upplagan, 2016, s 154. 
11 A a s 29. 
12 Adlercreutz m fl, Avtalsrätt I, fjortonde upplagan, 2016, s 27 ff.  
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tillitsprincipen blir då mottagaren av en viljeförklarings intresse mer skyddsvärt än den som 

lämnat viljeförklaringen och av misstag låtit den få en annan betydelse än vad som var tänkt. 

Avgörande är såklart att mottagaren är i god tro angående viljeförklaringens betydelse.13 

Principen kommer i uttryck i 32 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (avtalslagen), som innebär att den som avgett en viljeförklaring 

som genom misstag fått en annan betydelse än åsyftat är fri från bundenhet av 

viljeförklaringen om motparten insåg eller bort inse misstaget, vilken oftast tolkas e contrario. 

Denna princip är även grundläggande för tillitsgrundad fullmakt som bygger på tredje mans 

befogade tillit till att fullmäktigen har behörighet att binda huvudmannen.  

 

Avtalsparternas skyldighet att visa hänsyn mot varandra kallas lojalitetsprincipen. De är 

skyldiga enligt svensk rätt att vara, i viss mån, lojala mot varandra. Lojalitetsplikten sträcker 

sig från tiden för första förhandlingarna, ett prekontraktuellt ansvar, till utförandeperioden då 

parterna har ett inomobligatoriskt ansvar framförallt för att uppfylla avtalsförpliktelserna. Ett 

exempel på det prekontraktuella ansvaret är att en part inte ska inleda förhandlingar när 

avsikten inte är att nå en överenskommelse, särskilt när det kan innebära en förlust för 

motparten. Lojalitetsplikten sträcker sig dock inte utöver vad som räknas som normala 

förväntningar och parterna bär eget ansvar för att klargöra sina eventuella förväntningar 

utöver det normala för sin motpart.14 För jämkning eller ändringar av avtalsklausuler som inte 

är skäliga, särskilt i längre avtalsförhållanden där förutsättningarna kan förändras med tiden, 

är lojalitetsprincipen samt tillitsprincipen viktiga grunder för ett framgångsrikt samarbete. 

Holm beskriver det ”lojaliteten är den nödvändiga reaktionen på medkontrahentens visade 

tillit”15. Parternas lojalitetsplikt uttrycks inte specifikt i avtalslagen men flera av 

bestämmelserna i lagen är grundade på parternas skyldighet att visa varandra hänsyn och 

lojalitet. Samtliga internationella regelverk som beskrivs närmare nedan16 innehåller generella 

bestämmelser om parternas lojalitetsskyldighet under uttrycket good faith.17 

Ytterligare en princip som är värd att nämna i sammanhanget är principen om att varje 

avtalspart även har en skyldighet att tillvarata och bevaka sina egna intressen kallad 

vigilansprincipen. Principen förespråkar parts skyldighet att beakta avtalet och undersöka sina 

rättigheter och skyldigheter noga så som exempelvis undersökningsplikt samt att en part som 

                                                
13 Norlén, A, Oskälighet och 36 § avtalslagen, 2004, s 194. 
14 Holm, A, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, 2004, s 87. 
15 A a s 104. 
16 Se avsnitt 4.2. 
17 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, tionde upplagan, 2016, s 35. 
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inte har gjort detta inte heller kan få rättsordningens hjälp för att få sina intressen skyddade. 

Vigilansprincipen kan ses som en motsats till lojalitetsprincipen som handlar om att ta tillvara 

sin motparts intressen.18 Dock kan argument för lojalitetsplikten avtalsparter emellan också 

tala för vigilansprincipen eftersom att upplysa om sina förväntningar är en förutsättning för att 

få till ett bra avtal och vara aktsam kan gynna även motparten, åtminstone en motpart med 

goda avsikter. Att ta tillvara sina egna intressen före ingående av avtal kan förhoppningsvis 

förebygga att någon part upptäcker oväntade nackdelar med avtalet i efterhand och motsäger 

sig avtalsförpliktelserna. Vissa av de avtalsrättsliga principerna vilka är en del av svensk rätt 

kommer i uttryck i avtalslagen medan andra framgår av praxis. 

 

Problemen som kan uppstå inom avtalsrätten kan delas upp i tre huvudfrågor: hur 

avtalsbundenhet uppstår, vad avtalet faktiskt innebär och vad som händer om part/er inte 

uppfyller sitt avtalslöfte?19 Dessa frågor hänger tätt ihop och problem med den ena frågan 

innebär ofta problem med en annan. På grund härav är det intressant att undersöka hur 

bundenhet kan uppstå på andra sätt än det tydliga skriftliga avtalet och hur ett bolag kan 

skydda sig från att bli oavsiktligt bli bundet till ett avtal eftersom otydlighet i den frågan 

också leder till vidare problem om vad man har blivit bunden till och vad som händer om man 

inte uppfyller det.  

 

2.2	Ingående	av	avtal	

Avtalslagens första nio paragrafer anger grundläggande regler kring hur ett avtal kommer till, 

genom den så kallade anbud-acceptmodellen. Enligt avtalslagens regler blir anbudsgivaren 

bunden av sitt anbud redan när hen avgivit anbudet medan motparten blir bunden först om 

denne accepterar anbudet. Detta kallas för löftesprincipen och är en grundläggande princip 

som de nordiska avtalslagarna bygger på.20 I kontrast till löftesprincipen finns 

kontraktsprincipen som tillämpas bland annat inom angloamerikansk avtalsrätt och som 

innebär att båda parter blir bundna samtidigt först när anbudsmottagaren sänt sin accept. 

Löftesprincipen gäller dock för vissa särskilda formbundna avtal i Sverige som exempelvis 

                                                
18 Norlén, A, Oskälighet och 36 § avtalslagen, 2004, s 212 ff. 
19 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, tionde upplagan, 2016, s 18. 
20 Adlercreutz m fl, Avtalsrätt I, fjortonde upplagan, 2016, s 348. 
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fastighetsavtal, där parterna blir bundna först när båda har signerat köpehandlingen, se 4 kap. 

1 § JB21.22  

 

Avtalsbundenhet kan också i vissa fall uppstå genom passivitet. Att enbart avstå från att svara 

på ett anbud kan inte leda till bundenhet men däremot när det handlar om innebörden av ett 

avtal eller gällande tillägg till avtal i strid med formkrav kan passivitet bli bindande särskilt 

om man avstått från att agera och inser att motparten tolkar det som en bekräftelse. Att 

bundenhet kan uppstå genom passivitet bekräftas i 4 § 2 st. avtalslagen som reglerar försenad 

accept samt 6 § 2 st. avtalslagen som reglerar oren accept. I båda fallen stipuleras att en 

mottagare som inser att motparten tror att accepten är i tid eller överensstämmer med anbudet 

måste meddela motparten om att så inte är fallet för att inte bli bunden. När parterna agerar 

som att de ingått avtal utan att något formellt avtal eller muntligt uttryck för godkännande 

skett binds de genom konkludent handlande. Hovrätten för Västra Sverige avgjorde för några 

år sedan en tvist23 gällande hyresfordran där parterna inte var överens om huruvida hyresavtal 

hade slutits. Det fanns inget skriftligt avtal men båda parter hade agerat på ett sätt som talade 

för att hyresavtal förelåg, bland annat genom att hyresvärden hade mottagit betalningar av 

hyra utan att återbetala dem samt sättet parterna hade uttryckt sig. Hovrätten fann att ”ett 

hyresförhållande hade uppstått genom parternas konkludenta handlande”. Principen om att 

avtalsbundenhet kan uppstå genom parters agerande synes stark inom svensk och även viss 

internationell avtalsrätt och de problem som kan uppstå i samband med detta inbegriper oftast 

inte huruvida avtal föreligger eller ej utan snarare vad avtalet omfattar.24 

 

2.3	Formkrav		

2.3.1	Allmänt	

Ibland stadgas det särskilda formkrav för att en rättshandling ska leda till ett bindande avtal.25 

Sådana formkrav kan både vara stadgade i lag och en följd av en överenskommelse mellan 

avtalsparter. Syftet med formkrav kan vara att främja ett moget övervägande av avtalet innan 

avtalsslut men det kan också handla om att säkerställa bevisning om rättshandlingens 

tillkomst och innehåll och främja preciseringen av innehållet.26 Under förhandling som 

                                                
21 4 kap. 1 § Jordabalk (1970:994), ändring genom SFS (2002:94). 
22 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, tionde upplagan, 2016, s 90. 
23 Hovrätten för Västra Sverige T 3666–11. 
24 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, tionde upplagan, 2016, s 109. 
25 Adlercreutz m fl, Avtalsrätt I, fjortonde upplagan, 2016, s 71 ff. 
26 A a s 75. 
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föregår avtal kan parterna komma överens om att de inte ska bli bundna förrän avtalet 

tillkommit i särskild form, typiskt skriftligt. Ändamålet är ofta att kunna förhandla fritt utan 

att riskera att motparten hävdar att uttalanden under förhandlingarna blir bindande.27  

 

Syftet med formkravet kan således vara olika och följden av att formkravet inte uppfylls kan 

också vara olika. Att formkravet inte är uppfyllt leder dock inte direkt till att avtalet är ogiltigt 

i sin helhet utan kan lika gärna betraktas enbart som ofullständigt vilket kan medföra olika 

konsekvenser i olika fall. Mer om följderna av att inte uppfylla formkraven följer i avsnitt 2.5 

nedan.  

 

2.3.2	Ändring	&	uppsägning	

Alla avtal som ingås kan på något sätt sägas upp eller ändras, exempelvis genom ett nytt avtal 

med nya villkor mellan samma parter, men tillvägagångssättet och konsekvenserna av det kan 

skilja sig åt. Precis som huvudregeln att parterna kan avtala hur och om vad de vill så kan 

också uppsägning eller ändring av avtal i huvudsak ske så som parterna kommer överens om. 

För vissa typer av avtal finns dock lagstadgade formkrav för uppsägning eller ändring, särskilt 

där ena parten anses skyddsvärd, se exempelvis 8 § lagen (1982:80) om anställningsskydd 

(LAS) som stipulerar att uppsägning av anställningsavtal från arbetsgivarens sida ska vara 

skriftlig men inte reglerar uppsägning från arbetstagarens håll eftersom arbetstagaren anses 

vara den skyddsvärda parten.  

 

NJA 1992 s 829 är ett avgörande som behandlar lagstadgad formföreskrifts ogiltighet vid 

skyddspersons godkännande. Tvisten gällde dels frågan om ett hyresavtal hade upphört till 

följd av hyresvärdens uppsägning, dels ett skadeståndskrav på hyresvärden från hyresgästen 

för skadat lager samt inkomstförlust. Här berörs enbart den del som handlar om avtalets 

upphörande. Hyresvärden menade att hyresavtalet inte hade upphört genom hyresvärdens 

egen uppsägning på grund av att den inte uppfyllde formkravet i 12 kap. 58 § 1 st JB28 och 

aldrig var avsedd att avsluta hyresförhållandet utan enbart var avsedd att inleda 

omförhandling av hyran. Hyresgästen däremot menade att hon hade godtagit uppsägningen  

 

                                                
27 Adlercreutz m fl, Avtalsrätt I, fjortonde upplagan, 2016, s 102. 
28 12 kap. 58 § Jordabalk (1970:994), ändring genom SFS (1988:927). 
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som giltig, inrättat sig efter den och lämnat lokalen den tid som uppsägningen fordrade. HD, 

och även tingsrätt och hovrätt, lade vikt vid att det lagstadgade formkravet för uppsägning av 

hyresavtal förmodas vara tillkommen för att skydda hyresgästens intresse och att 

skyddspersonen har möjlighet att acceptera avvikelsen från formkravet, vilket innebär att när 

hyresgästen accepterar uppsägningen trots formbristen så anses den vara giltig. Hyresvärden 

kan därmed inte åberopa sin egen brist för att uppsägning inte ska gälla när hyresgästen har 

godtagit uppsägningen. 

 

Avtalade formkrav för uppsägning och ändring förekommer i hög grad i kommersiella avtal, 

där lagstadgat krav saknas, som en kontrollfunktion för den som ingår avtalet att kunna 

övervaka följderna av det. En variant av skriftkravsklausul och integrationsklausul som synes 

ha varit frekvent använd inom svensk handel är ett så kallat förbud mot sidolöpare. Denna är 

vanlig när en säljares huvudman gett säljaren på förhand godkända försäljningsvillkor och vill 

undvika att säljaren binder huvudmannen till något utöver detta.29 Denna typ är dock endast 

tillåten inom kommersiella avtalsförhållanden och torde kunna angripas med samma principer 

som tillitsgrundad fullmakt bygger på.  

 

2.4	Parter	

2.4.1	Avtalsparter	

För att kunna vara part i ett avtal krävs det att man är ett rättssubjekt med rättsförmåga, det 

vill säga en fysisk eller juridisk person som kan ha rättigheter och skyldigheter och kan 

påverkas genom avtal. För att kunna agera med rättsligt bindande verkan, kunna sluta avtal, 

krävs dock rättshandlingsförmåga vilket inte är samma sak. För en fysisk person innebär det 

att man måste vara myndig och inte t.ex. påverkad av en psykisk störning och för en juridisk 

person innebär det att de företräds av särskilda behöriga fullmäktiga eller legala 

ställföreträdare så som VD eftersom en juridisk person inte finns fysiskt så att den kan signera 

ett avtal.30  

 

Inom avtalsrätten skiljer sig reglerna åt kring avtal där båda parter är näringsidkare och 

presumeras vara jämstarka och reglerna där en eller båda parter är konsumenter. Därav har vi 

                                                
29 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, tionde upplagan, 2016, s 323. 
30 A a s 44. 
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bland annat konsumentköplagen (1990:932) vars 3 §31 slår ut avtalsvillkor som är till nackdel 

för konsumenten jämför med vad lagen stipulerar. Utgångspunkten är att parterna är 

jämstarka i kommersiella avtalsförhållanden, till skillnad från konsumentförhållanden, men 

numera tillämpas avtalslagens generalklausuls32 andra stycke, som stipulerar att hänsyn ska 

tas till behovet av skydd för den part som intar en underlägsen ställning, allt oftare i 

näringsidkarförhållanden där den ena parten är en småföretagare.33 

 

2.4.2	Fullmakt	

Avtalslagens andra kapitel reglerar fullmakt. Att ha givit någon fullmakt innebär att personen 

som innehar fullmakten(fullmäktigen) får rättshandla åt fullmaktsgivaren(huvudmannen) och 

binda denne till avtal. Fullmakten regleras genom avtal mellan fullmäktigen och 

huvudmannen och huvudmannen avgör vad fullmäktigen får avtala om med tredje man. En 

person som är anställd eller på annat sätt intar en ställning som enligt lag eller sedvänja 

medför viss behörighet får enligt 10 § 2 st avtalslagen utföra rättshandlingar som faller 

innanför gränsen för den behörigheten. Denna typ av fullmakt kallas för ställningsfullmakt. 

Även i situationer när fullmäktigen överskrider sin behörighet, i strid med huvudmannens 

föreskrifter, kan huvudmannen bli bunden om tredje man inte insåg eller borde ha insett att 

fullmäktigen överskred sin behörighet, se 11 § avtalslagen. Att kunna företa rättshandlingar 

genom fullmakt är nödvändigt för att exempelvis större bolag ska kunna utföra sin 

verksamhet eftersom de personer som utgör högsta ledningen inte har möjlighet att utföra alla 

förhandlingar och signera varje avtal. Dock öppnar det uppenbart upp för möjliga problem om 

fullmäktigen och huvudmannen inte är överens om vad fullmäktigen får avtala om.  

 

2.4.3	Tillitsgrundad	fullmakt	

På senare tid har HD infört en ny typ av fullmakt, utöver de former som tidigare varit allmänt 

kända, kallad tillitsgrundad fullmakt.34 Den typen av fullmakt baseras på en kombination av 

omständigheter som i det enskilda fallet, vid en helhetsbedömning, innebär att tredje mans 

tillit till att fullmäktigen innehar fullmakt och därmed behörighet att utföra rättshandlingen är 

befogad. Det kan liknas vid 11 § avtalslagen om att tredje man inte får inse eller borde insett 

                                                
31 3 § Konsumentköplag (1990:932), ändring genom SFS (2002:587). 
32 36 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
33 Munukka, Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 36 
§, Lexino 31/12 2012. 
34 NJA 2013 s 659, NJA 2014 s 684. 
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att fullmäktigen överskred sin behörighet för att huvudmannen ska bli bunden. Tilliten ska 

inte enbart baseras på fullmäktigens agerande eller påståenden utan kunna hänföras till 

huvudmannen. Omständigheterna som ligger till grund för att en befogad tillit har förelegat 

ska således kunna knytas till huvudmannen och huvudmannen måste varit medveten om detta 

för att kunna bli bunden.35 Avtalslagens 19 § stipulerar att i fall fullmaktsgivaren har 

anledning att befara att fullmäktigen kommer företaga rättshandling mot tredje man som inte 

vet att fullmakten upphört måste fullmaktsgivaren meddela tredje man om detta för att 

undslippa bundenhet.  

 

NJA 2013 s 659 behandlade ett avtal som ingåtts av en representant för ett bolag, emedan 

bolaget menade att han överskridit sin behörighet. Representanten hade tidigare ingått 

liknande avtal med motparten dock med mindre långgående skyldigheter för bolaget han 

representerade och följaktligen ansåg huvudmannen att representanten varit obehörig att ingå 

sådant avtal. I domskälen förklaras de olika formerna för fullmakt och vad som krävs för att 

fullmakt ska föreligga samt introduktion av en den nya typen av fullmakt som baseras på 

motpartens tillit till att fullmakt föreligger. I domskälen står bland annat ”Den som skapar en 

befogad tillit hos någon annan, om att han företräds av en behörig person i en viss 

avtalssituation, kan alltså bli bunden av personens handlande…” Samt att ”vid bedömningen 

av om tredje man har kunnat hysa en befogad tillit i fråga om att det fanns en behörighet, får 

hänsyn tas till bl.a. vilket slags avtal det rör sig om, vilken verksamhet det gäller, hur vanligt 

förekommande avtalstypen är och vilka åtaganden avtalet innebär.” I just det här fallet ansåg 

domstolen att omständigheterna ifråga varit sådana att motparten inte skulle kunna hysa 

befogad tillit angående representantens behörighet och att avtalet därför inte bundit 

huvudmannen. Dock öppnar detta upp för möjligheten att huvudmannen blir bunden av avtal 

som fullmäktigen ingår utan huvudmannens fullmakt om motparten hyser tillit till att fullmakt 

föreligger. Om liknande avtal tidigare har ingåtts av fullmäktigen men att hen av någon 

anledning har fråntagits fullmakt att fortsätta ingå avtal eller inte har behörighet att ingå andra 

liknande typer av avtal kan huvudmannen ändå bli bunden om det inte gjorts tillräckligt klart 

för tredje man.  

 

En form av fullmakt som inte finns reglerad i avtalslagen men i tidigare praxis kallas 

toleransfullmakt och bygger på att huvudmannen tidigare har accepterat att en person handlat 

                                                
35 Se HD:s domskäl i NJA 2014 s 684. 
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åt honom i en liknande situation. Genom acceptansen skapas en tillit hos tredje man och 

därmed kan huvudmannen bli bunden igen. Således är toleransfullmakt en typ av fullmakt 

som ingår i begreppet tillitsgrundad fullmakt.36 Tillitsfullmakt har, efter att HD introducerade 

begreppet, diskuterats och tillämpats i flera fall.37 

 

2.5	När	avtal	inte	håller	–	ogiltighet	&	brister	

Samtidigt som det finns avtalsrättsliga principer om att parterna får avgöra själva vad de 

avtalar om samt att avtal ska hållas finns också en princip om att avtal ska vara rättvisa och att 

rättssystemet ska bidra till att upprätthålla en slags balans mellan avtalsprestationerna.  

Avtalsrättens generalklausul, 36 § avtalslagen, ger uttryck för principen om balans genom att 

avtal kan anses vara oskäliga trots att parterna frivilligt har gått med på dem. Paragrafen 

medger en grund för jämkning av avtalsklausuler som anses oskäliga.38 Rättsföljden av 

oskälighet lämnas dock öppet för bedömning av domstolen och kan beroende på hur allvarligt 

det är eller hur stor påverkan på resterande avtal det har bli allt ifrån en justering av klausulen 

ifråga till att ogiltigförklara hela avtalet.39  

 

Att åberopa avtalslagens generalklausul, 36 §, som grund för att ogiltigförklara ett avtalat 

formkrav är möjligt men troligtvis inte särskilt effektivt. 36 § kan visserligen åberopas om 

avtalsvillkoret anses vara oskäligt beroende på senare inträffade omständigheter samt att det 

skulle kunna anses vara oskälig att upprätthålla formkravet i strid med motparts tillit till en ny 

överenskommelse. Att först visa att en avtalsklausul är oskälig för att sedan visa på en ny 

överenskommelse förefaller dock omständligt. Att istället hänvisa till en ny 

överenskommelse, muntlig eller genom konkludent handlande, synes vara mer effektivt i 

synnerhet med tanke på att klausulen sällan är oskälig i sig utan enbart overksam om parterna 

agerar som om en ny överenskommelse tillkommit. På grund härav får denna generalklausul 

som annars diskuterats i åtskilliga uppsatser och avhandlingar inte något mer utrymme i 

denna.  

 

                                                
36 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, tionde upplagan, 2016, s 58–59. 
37 Exempelvis NJA 2014 s 684, Hovrätten för Västra Sverige mål nr T 5249–15,  
Göta hovrätt mål nr T 434–16. 
38 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, tionde upplagan, 2016, s 189. 
39 Grönfors, Dotevall, Avtalslagen – En kommentar, femte upplagan, 2016, s 257. 
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33 § avtalslagen kallas lilla generalklausulen och stipulerar att rättshandling ej får göras 

gällande där omständigheterna vid dess tillkomst var sådana att det skulle strida mot tro och 

heder att med vetskap om dem åberopa rättshandlingen. Skillnaden mot 36 § är att 33 § tar 

sikte på omständigheterna som förelåg när rättshandlingen tillkom och även att parten mot 

vilken rättshandlingen företas måste haft insikt om omständigheterna vid tillkomsten. Att 

åberopa lilla generalklausulen för att ogiltigförklara ett avtalat formkrav torde inte vara 

särskilt framgångsrikt men viktigt är ändå att paragrafen ger uttryck för avtalsrättsliga 

principer kring tro och heder och den lojalitetsplikt parterna har mot varandra.  

 

Brister eller ogiltighet i avtal leder till olika konsekvenser i olika fall. Beroende på vilken typ 

av brist och vilken betydelse det har för avtalet i helhet kan parterna försöka frambringa olika 

rättsföljder. I vissa fall kan det leda till att hela avtalet blir ogiltigt och i vissa fall kan den 

oskäliga klausulen jämkas eller ogiltigförklaras. En annan konsekvens kan ske när ett 

lagstadgat formkrav inte uppfylls vilket ändock inte leder till ogiltighet, det vill säga när 

avtalet är giltigt men formen för det inte har uppfyllts. Exempel på det är anställningsavtal där 

arbetstagaren enligt 6 c § LAS40 senast en månad efter påbörjad anställning har rätt till att få 

skriftlig information om anställningsvillkor som är av väsentlig betydelse. Uppfylls inte det 

kan arbetstagaren få rätt till skadestånd enligt 38 § LAS, men anställningsavtalet är 

fortfarande giltigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 6 c § Lag om anställningsskydd (1982:80), ändring genom SFS (2006:440). 
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3	Boilerplateklausuler	

3.1	Olika	typer	av	boilerplateklausuler	

Boilerplateklausuler är ett samlingsnamn för en typ av standardklausuler som har sitt ursprung 

i angloamerikansk avtalsrätt. Syftet med klausulerna är att reglera vissa generella frågor som 

kan förekomma i alla möjliga sorters avtal och inte är specifika för just det enskilda avtalet.41 

Begreppet boilerplateklausuler omfattar ett antal olika klausuler som ibland förekommer 

tillsammans och ibland enskilt när avtalsparterna valt ut de man ansett passa behovet bäst.42 

Den mest frekvent förekommande av dessa klausuler är den som kallas entire agreement på 

engelska och integrationsklausul på svenska. Integrationsklausulen syftar till att stärka det 

skriftliga avtalet genom att utesluta allt som inte finns med i det skriftliga avtalet så som 

muntliga överenskommelser eller annat som förekommit under förhandlingar.43 Nedan följer 

exempel på hur en integrationsklausul kan se ut på svenska och på engelska: 

 

 

”Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av de frågor som avtalet berör. Alla                 

muntliga eller skriftliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av avtalet med 

bilagor.”44 
 

 

”This writing is the final and entire agreement of the parties and there are no other 

representations, promises, warranties or agreements of any kind.”45 

 

 

Integrationsklausulen har därmed en bakåtsyftande funktion men kombineras ofta med en så 

kallad no oral amendment-klausul (ändringsklausul) för att utesluta alla andra tillägg eller 

ändringar av avtalet än de som uppfyller ett särskilt formkrav och därmed få en 

framåtsyftande funktion.46  

 

                                                
41 Edlund, L, Boilerplate på svenska, SvJT 2001 s 172. 
42 Gorton, L, Festskrift till Lars Heuman, s 185. 
43 Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt II, sjätte upplagan, 2010, s 37. 
44 Edlund, L, Boilerplate på svenska, SvJT 2001 s 173. 
45 Macintosh Kerry L, When Are Merger Clauses Unconscionable?, 64 Denver University Law 
Review, 1988, s 529. 
46 Adlercreutz, Festskrift till Jan Ramberg, s 23. 
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En ändringsklausul kan se ut på detta sätt: 

 

”Ändringar och tillägg till detta avtal kan endast göras skriftligen genom dokument 

undertecknade av behöriga företrädare för parterna.”47 

 

Ändringsklausuler förekommer ofta i sådana avtal som ska utföras under längre tid, 

exempelvis entreprenadavtal och har då syftet att bringa ordning och reda för att båda parter 

ska kunna ha kontroll över avtalsförhållandet och sådant som kan påverka kostnader och tid 

för utförandet.48 Dock är det inte alltid fördelaktigt att använda sig av en sådan klausul 

eftersom den också innebär en begränsning av vem som är behörig att utföra avtalsändringar 

och denna begränsning inte alltid är praktiskt genomförbar under arbetets gång, vilket då blir 

ett problem.49 Det är denna typ av klausuls rättsverkan jag avser att utreda. Det är särskilt 

intressant eftersom den ofta just används i syfte att skapa kontroll för parterna, en kontroll 

som sedan går förlorad om parterna ändå binds genom muntliga tillägg eller konkludent 

handlande. Om den dagliga verksamheten och det löpande arbetet inte utförs av samma 

personer som signerat det ursprungliga avtalet blir klausulen en stoppkloss, samtidigt som 

man utan den riskerar oväntade kostnader eller andra konsekvenser.  

 

Andra vanliga boilerplateklausuler är avtalad skriftform för bundenhet, det vill säga en 

klausul som stipulerar att bundenhet uppstår först när parterna skrivit ned sitt fullständiga 

avtal och signerat det, vilken har syftet att parterna ska kunna förhandla fritt utan risk för 

bundenhet, samt rubriker vilken stipulerar att rubrikerna inte ska ha betydelse vid 

avtalstolkning utan enbart finns med av bekvämlighet.50 

 

3.2	Ursprung	

En välkänd princip inom angloamerikansk rätt är the parol evidence rule som med Hellners 

ord har innebörden att ”vid tolkning och tillämpning av ett dokument som ger uttryck åt ett 

avtal, får bevisning inte föras om vad som förekommit muntligen, för att modifiera, utöka 

eller motsäga vad dokumentet utvisar”51. Principen ger en väldig dignitet till det skriftliga 

                                                
47 Edlund, L, Boilerplate på svenska, SvJT 2001 s 173. 
48 A a s 173. 
49 Gorton, L, Integrationsklausuler och några andra boilerplateklausuler, Ny Juridik 4:09 s 7. 
50 Gorton, L, Integrationsklausuler och några andra boilerplateklausuler, Ny Juridik 4:09 s 7. 
51 Hellner, J, Festskrift till Bertil Bengtsson, s 185. 
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avtalet och utesluter därmed muntliga utsagor, och annat som förekommit före och vid sidan 

av det skriftliga avtalet, vilka skulle kunna påvisa en annan innebörd än det skriftliga. 

Integrationsklausulen ses som en bekräftelse på att parterna anser att det skriftliga avtalet 

omfattar hela den slutliga överenskommelsen. Vid tvist har domstolen därmed enligt the parol 

evidence rule enbart det skriftliga avtalet att ta hänsyn till och sedan med stöd av det 

uppgiften att tolka vad parterna kommit överens om, vilka skyldigheter de har gentemot 

varandra. Uteslutandet av motsägande bevis vid tolkning av skriftligt avtal finns också 

lagstadgat i Amerikanska Uniform Commercial Code § 2-202. Skillnaden från svensk rätt är 

väsentlig, särskilt med tanke på regeln om fri bevisföring i 35 kap. 1 § RB som innebär att 

domstolen måste pröva allt som parterna lämnar som bevisning. Parterna kan därmed åberopa 

allt som de anser vara bevis på överenskommelsen och sedan åligger det domstolen att 

värdera bevisningen.  

 

3.3	Boilerplateklausulers	inverkan	på	avtalstolkning	

Användningen av boilerplateklausuler har blivit mer frekvent i takt med att handeln 

internationaliseras och en högre grad svenska företag verkar på en internationell marknad.52 

Angloamerikansk rätt har stort inflytande och användningen av andra rättssystems metoder 

för avtalsskrivning ger nya möjligheter men också svårigheter eftersom rättssystemen de facto 

är olika. I Sverige har vi som tidigare nämnts regeln om fri bevisföring vilken inte kan 

utsläckas genom en avtalsklausul men däremot kan avtalsklausuler påverka bevisvärderingen 

eftersom utgångspunkten också är att avtalet speglar parternas vilja.  

 

För svensk tolkning av integrationsklausuler hänvisas ofta till ett rättsfall från 

Arbetsdomstolen om integrationsklausuls betydelse i anställningsavtal, AD 2007 nr 86. 

Tvisten handlade om huruvida en arbetstagare grovt åsidosatt sina skyldigheter gentemot 

arbetsgivaren och om arbetsgivaren efter det avskedat honom på giltig grund eller ej. 

Arbetsgivaren åberopade bland annat att arbetstagaren använt bolagets betalkort för privat 

bruk och hänvisade till en klausul i anställningsavtalet som uttömmande skulle motsvara 

parternas överenskommelse och utsläcka tidigare muntliga eller skriftliga åtaganden samt att 

ändringar skulle vara skriftliga för att vara giltiga. Anställningsavtalet innehöll därmed en 

integrationsklausul och en ändringsklausul. Avgörande i målet var bland annat att företaget 

hade överlåtits till nya ägare och att det före överlåtelsen hade varit tillåtet att använda 

                                                
52 Edlund, L, Boilerplate på svenska, SvJT 2001 s 172. 
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betalkortet på det sätt som arbetstagaren gjort. I samband med överlåtelsen skrevs det nya 

anställningsavtalet men någon särskild information kring ändring av rutinerna för betalkorten 

kunde inte påvisas. Integrationsklausulen i det nya anställningsavtalet hade enligt domstolen 

karaktären av en standardklausul och skulle bedömas som sådan ”mot bakgrund av att 

klausulen kanske inte alls har uppmärksammats av den part som inte själv har utformat 

avtalstexten”. I domskälen diskuteras vidare att bedömning av avtalsbestämmelsen måste 

göras utifrån sedvanliga principer för avtalstolkning och att parternas agerande spelar roll 

trots att integrationsklausuler kanske oftast används för att utsläcka sådant, det vill säga 

sådant som inte uttrycks i det skriftliga avtalet. Arbetstagaren hade efter att det nya 

anställningsavtalet ingåtts men före händelsen som uppmärksammats använt betalkortet, på 

ett sätt som arbetsgivaren menade var otillåtet, vilket hade kvittats mot hans lön utan att 

bolaget hade anmärkt på det och därmed ansågs att avtalsklausulen inte kunde tillmätas sådan 

betydelse att arbetstagarens agerande stred mot avtalet.  

 

För tolkning av avtal innehållandes ändringsklausuler, och betydelsen av dem när parterna 

agerat annorlunda, får domen betydelse i den bemärkelse att det klargörs att klausuler av 

standardiserad form inte får samma betydelse som klausuler som förhandlats fram mellan 

parterna. Också den uppfattning HD framför om att sedvanliga principer för avtalstolkning 

ska användas trots integrationsklausulens förekomst kan ha betydelse i frågan om tolkning av 

avtal innehållandes ändringsklausuler eftersom HD fastslår att de avtalsrättsliga principerna 

har stor betydelse. 
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4	Reglering	av	formkrav	

4.1	Svensk	lag	

4.1.1	Allmänt	

Avtalslagen är en äldre och relativt kortfattad lag som reglerar grunderna för hur ett avtal 

tillkommer, fullmakt samt när avtalsvillkor är ogiltiga. Avtalslagen kompletteras genom ett 

flertal speciallagar som reglerar särskilda typer av avtal till exempel köpavtal, 

konsumentköpavtal och avtal om köp av fastighet. En viktig rättskälla är lagen (1987:822) om 

internationella köp, (CISG), eftersom reglerna där i om internationella köpavtal numer är del 

av svensk rätt och därmed kan bli tillämplig istället för avtalslagen för köpavtal som berörs av 

svensk rätt.53 Förutom de allmänna avtalsrättsliga regler som kan tillämpas för att 

ogiltigförklara eller jämka oskäliga avtalsvillkor samt Rättegångsbalkens regler kring 

bevisföring som kan tillämpas för att fastställa avtals betydelse finns specifika regler om 

formkrav och ändringsklausuler. 

	

4.1.2	Lagstadgade	formkrav	

Flera avtalstyper regleras särskilt genom speciallagar exempelvis 4 kap. JB och lagen 

(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. För avtal som särskilt regleras i lag 

fordras emellanåt särskild form för att avtalet ska vara giltigt och därmed bindande för 

parterna. Syftet med formkraven kan vara olika, huvudsakligen för att fastställa avtalets 

tillkomst och innehåll och eliminera eventuella meningsskiljaktigheter kring detta men även 

exempelvis för att skydda en av avtalsparterna som anses vara svagare eller för att skydda och 

underlätta för tredje man som berörs av avtalet.54 Huruvida lagstadgade formkrav som 

tillkommit i båda parters intresse kan frångås diskuteras i NJA 2015 s 186 där två justitieråd 

ansåg att sådana formkrav kan frångås genom ny uttrycklig överenskommelse eller genom att 

parterna agerar som att ny överenskommelse skett. 

 

4.1.3	CISG	

CISG reglerar avtalade formkrav i art 29 (2) som lyder: Ett skriftligt avtal som innehåller en 

bestämmelse att en ändring eller ett upphävande av avtalet måste ske genom skriftlig 

överenskommelse kan inte ändras eller bringas att upphöra genom en överenskommelse på 

                                                
53 Se 1, 2 §§ Lag (1987:822) om internationella köp, ändring genom SFS (2011:852). 
54	Se exempelvis Prop. 1975/76:105 Bilaga 1 s 372 gällande formkrav för kollektivavtal. 
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annat sätt. En part kan emellertid genom sitt handlande förlora möjligheten att åberopa en 

sådan bestämmelse i den mån den andra parten har förlitat sig på detta handlande. 

 

Sista meningen i artikeln bekräftar följaktligen att parts agerande kan leda till bundenhet 

oaktat formkrav samt att det är motpartens tillit som är avgörande för om agerandet blir 

bindande eller ej. Parallell kan här dras till tillitsgrundad fullmakt och de principer som sådan 

fullmakt bygger på. Motpartens tillit är det avgörande för om bundenhet uppstår eller ej men 

centralt är också att tilliten ska härröra från huvudmannen för att huvudmannen ska bli 

bunden. 

 

4.2	Internationella	regelverk	

4.2.1	Allmänt	

Internationell handel har skapat ett behov av enhetlig reglering vilket har skapats genom olika 

internationella samarbeten. Dessa regleringar, principsamlingar, kan infogas i avtal eller 

hänvisas till som reglering av eventuella framtida tvister.55 Vissa sådana regleringar är mer 

branschspecifika än andra som mer behandlar principer för avtal i allmänhet men flera av dem 

innehåller integrationsklausuler eller tolkningsregler för dem. Förutom CISG som redan 

behandlats nämns oftast Draft common frame of reference (DCFR), Unidroit Principles of 

International Commercial Contracts (UP) och Principles of European Contract Law (PECL) i 

svensk doktrin i samband med integrationsklausulers tillämpning och de frågor som kan 

uppstå inom svensk avtalstolkning.56 Dessa internationella principsamlingar ger uttryck för de 

avtalsrättsliga principer som även svensk avtalsrätt bygger på och kan ses som ett 

komplement till avtalslagens regler och hänvisas ofta till i domskälen av HD.57  

	

4.2.2	DCFR,	UP	&	PECL	

DCFR är en regelsamling vilken är ett fastställande av gemensamma avtalsprinciper och 

terminologi inom Europa.58 I DCFR regleras integrationsklausuler i artikel II. – 4:104 

”Merger clauses” som skiljer på avtalade integrationsklausuler och standardklausuler där 

                                                
55 Adlercreutz m fl, Avtalsrätt I, fjortonde upplagan, 2016, s 49. 
56 Se exempelvis Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, sjätte upplagan, 2010 och Ramberg & Ramberg, 
Allmän avtalsrätt, tionde upplagan, 2016. 
57 Se bland annat NJA 2014 s 1006, NJA 2013 s 659, NJA 2011 s 600, NJA 2010 s 629.  
58 Se Draft Common Frame of Reference, Principles, Definitions and Model Rules of European 
Private Law, Introduction s 9, 17, se även Herre, J, DCFR och svensk rätt, SvJT 2012 s 933–940. 
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individuellt avtalade klausuler ska tillämpas strikt medan standardklausuler inte ska tolkas 

lika strikt. Formkrav för ändringar regleras i artikel II. – 4:105 som anger att en klausul med 

formkrav för ändringar eller uppsägning av avtalet endast ger en presumtion om att ändringar 

i andra former är ogiltiga men att en part kan bli bunden av uttalanden eller agerande i strid 

med formkrav om motparten förlitat sig på det i god tro.  

 

UP innehåller en artikel om formkrav för ändringar. Artikel 2.1.18 lyder: A contract in 

writing which contains a clause requiring any modification or termination by agreement to be 

in a particular form may not be otherwise modified or terminated. However, a party may be 

precluded by its conduct from asserting such a clause to the extent that the other party has 

acted in reliance on that conduct.  

 

PECL innehåller också en särskild artikel, 2:106, för avtalade formkrav som lyder:  

(1) A clause in a written contract requiring any modification or ending by agreement to be 

made in writing establishes only a presumption that an agreement to modify or end the 

contract is not intended to be legally binding unless it is in writing. 

(2) A party may by its statements or conduct be precluded from asserting such a clause to the 

extent that the other party has reasonably relied on them. 

 

Artiklarna i principsamlingarna är som synes mycket lika varandra vilket är förväntat 

eftersom de till stor del berör samma rättsområde samt till viss del bygger på varandra. Alla 

dessa artiklar ger uttryck för tanken om att konkludent handlande binder parterna utöver det 

skriftliga avtalet och även i vissa fall i strid mot det skriftliga avtalet och avtalade formkrav 

för ändringar. Artiklarna bekräftar också att det är motpartens befogade tillit till uttalandet 

eller agerandet som avgör om de är bindande eller inte. Vissa hävdar att det som framkommer 

i artiklarna ovan redan är gällande rätt i Sverige. Christina Ramberg, professor i civilrätt vid 

Stockholms universitet, har författat vad hon själv kallar för ”en kodifikation av svensk 

avtalsrätt”59 som innehåller paragrafer om hur integrationsklausuler och ändringsklausuler 

ska tolkas vilket hon således menar är gällande rätt.60  

 

                                                
59 Ramberg, C, Bakgrund och introduktion, till Avtalslagen 2010. 
60 Se Avtalslagen 2010, § 7.5 och § 7.6, dock råder det delade meningar om huruvida Rambergs 
Avtalslagen 2010 verkligen speglar gällande rätt vilket exempelvis framkommer av 
användarkommentarerna på avtalslagen2010.se där andra professorer har framfört sina kritiska 
meningar.  
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5	Tolkning	av	avtal	

5.1	Avtalsprinciper	

Förutom de principer inom avtalsrätten som redan nämnts så som att avtal ska hållas och 

sätten som parterna kan bli bundna till avtalet, finns det också viktiga principer att nämna när 

det gäller tolkning av avtal. Dessa principer blir aktuella främst när parterna är oense om 

avtalets innebörd eller när någon part anser att motparten inte uppfyller sina förpliktelser 

enligt avtalet. Problem med att fastställa avtalets innehåll och innebörd kan bestå i att tyda 

avtalstexten och hur luckor i avtalet ska fyllas och ofta kan dessa frågor gå i varandra. För att 

fastställa innebörden av avtalet behövs en helhetsbedömning baserad på många olika faktorer 

så som vad parterna uttryckt muntligt och skriftligt, vad som varit underförstått, vad 

ändamålet varit och hur parterna agerat både före och efter avtalets tillkomst.61 Det är 

uppenbart att detta inte är någon enkel uppgift och att det förutom det skriftliga avtalet inte 

alltid är enkelt eller överhuvudtaget möjligt att bevisa vad som varit en avtalsparts intention 

eller vilja i ett tidigare skede. I händelse av att avtalsinnehållet är oklart eller motstridigt, 

vilket kan hända både i ett och samma avtal eller om parterna ingår flera parallella avtal eller 

avtal i strid med tidigare avtalade formkrav etcetera, finns några principiella regler kring hur 

avtalsbestämmelserna ska rangordnas. I första hand ges individuellt förhandlade 

bestämmelser företräde framför standardvillkor eftersom de individuella bestämmelserna 

oftare synes vara en precisering av parternas vilja till skillnad från standardvillkor som 

snarare slentrianmässigt infogas. Den andra regeln är att mer preciserade klausuler ges 

företräde framför klausuler som anses vaga och mer allmänt hållna.62 

 

Vid oklarhet om avtals innehåll på grund av otydlighet i avtalet ska avtalet tolkas till nackdel 

för den som formulerat det oklara i avtalet. Detta enligt den så kallade oklarhetsregeln, in 

dubio contra stipulatorem, vilken ger incitament till avtalsskrivaren att formulera sig så 

tydligt som möjligt. Särskilt i sammanhang där parterna anses vara ojämlika och där 

standardavtal används kan denna bli aktuell eftersom den starkare parten kan formulera 

avtalsvillkoren till egen nytta och parterna sällan diskuterat villkoren eller avsett att förhandla 

om dem. På senare tid har dock användningsmöjligheterna av oklarhetsregeln ansett vara 

                                                
61 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, tionde upplagan, 2016, s 160. 
62 Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt II, sjätte upplagan, 2010, s 61. 
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begränsade och fått ge vika till förmån för en helhetsbedömning i varje enskilt fall vilket 

bekräftats av HD63.64  

 

5.2	Praxis	

5.2.1	Allmänt	

Förutom de domstolsavgöranden som redan refererats till har nedan anförda valts ut eftersom 

de ger uttryck för vissa avtalsrättsliga principer vilka har betydelse i frågan om avtalade 

formkravs rättsverkan. Omständigheterna beskrivs kortfattat tillsammans med de delar av 

domskälen som ger vägledning i svaren på uppsatsens frågor. 

 

5.2.2	NJA	2015	s.	186	–	Skriftkrav	vid	uppsägning	av	lägenhetsarrende	

Denna tvist handlade från början om huruvida ett hyresavtal mellan parterna hade sagts upp 

eller ej, då parterna var överens om att hyresavtal hade förelegat men där ena parten hävdade 

att avtalet sagts upp muntligen eller i vart fall genom konkludent handlande medan den andra 

parten krävde ersättning för utebliven hyra. Avtalet innehöll en bestämmelse om att avtalet 

skulle sägas upp skriftligen och någon sådan skriftlig uppsägning hade ej skett. Tvisten 

ändrade riktning när HD klargjorde att avtalet ifråga var ett arrendeavtal och att det därmed 

förelåg lagstadgat skriftkrav för uppsägning. Eftersom detta inte var uppfyllt var inte heller 

avtalet uppsagt och därmed blev hyresgästen(arrendatorn) skyldig att ersätta fastighetsägaren 

för den uteblivna hyran(arrendeavgiften). Intressant med denna dom är diskussionen i 

domskälen och de skiljaktiga justitierådens anförande. I domskälen diskuteras muntlig 

uppsägning och konkludent handlande i strid med skriftkrav och det konstateras att ”om båda 

parter inrättat sig efter en ordning som avviker från vad som har avtalats, så bör i regel detta 

leda till att en bindande konkludent överenskommelse föreligger trots att skriftkravet inte har 

efterlevts”. Det diskuteras även huruvida detta gäller även vid andra handlingar av 

påbudskaraktär, om formbrist och konkludent handlande, och slutsatsen synes vara att så 

länge motparten godtar handlingen trots formbristen så kan det avtalade formkravet inte 

åberopas som grund för att handlingen är overksam. Det vill säga den bristande parten kan 

inte åberopa sin egen brist, ångra sig, om motparten godtagit handlingen trots bristen. I 

domskälen hänvisas till rättsfallet NJA 1992 s 82965 och det konstateras att regeln om att 

                                                
63 NJA 2010 s 416. 
64 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, tionde upplagan, 2016, s 185 ff. 
65 Se avsnitt 2.3.2. 
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bristande part inte kan åberopa sin egen brist även gäller när lagstadgade formkrav föreligger. 

Ändock anser HD att de skyddsintressen som finns i arrendeförhållanden och den 

omständigheten att det lagstadgade kravet för uppsägning av arrendeavtal är till skydd för 

båda parternas intresse gör att båda parter bör kunna åberopa bristande form oavsett vem som 

brustit. I domskälen skrivs att: ”I fråga om regleringen i 8 kap. 8 § första stycket JB bör 

således båda parter få göra gällande en föreliggande formbrist, och det oberoende av till vem 

av dem som bristen är att hänföra”. Detta innebär att den bristande parten, i detta fallet 

fastighetsägaren, kan åberopa sin egen formbrist för att uppsägningen ska vara ogiltig. 

Majoriteten i HD ansåg att det lagstadgade kravet på skriftlighet vid arrendeavtal endast 

kunde frångås genom särskild överenskommelse vilken klagande part inte hade anfört och 

därmed hade arrendeavtalet inte sagts upp. De skiljaktiga justitieråden menade att eftersom 

skriftkraven i JB endast var till för att skydda parternas intresse bör parterna ha möjlighet att 

frångå sådana krav utan hinder. De menade att omständigheterna visade att parterna hade 

inrättat sig efter en konkludent överenskommelse om uppsägning och att talan därför skulle 

ogillas. Visserligen kan det finnas flera anledningar till domslutet, såsom att det är väsentligt 

att upprätthålla lagstadgade krav med hänsyn till de intressen som beaktats vid lagens 

tillkomst samt att undvika att möjliggöra grund för många nya tvister. I det här fallet grundar 

domstolen sitt beslut i de skyddsintressen som finns vid arrende även om de intressen som 

legat till grund för regeln knappast kan anses föreligga i det här fallet. Båda parternas 

skyddsintresse vägde tyngre än den befogade tilliten till det konkludenta handlandet och 

eventuella muntliga utfästelser till skillnad från i hyresgästfallet66. Med avseende på 

omständigheterna som framgår i NJA 2015 s 186 är jag benägen att hålla med de skiljaktiga 

justitieråden vilka jag anser för en rimligare argumentation.  

 

5.2.3	NJA	2014	s.	684	-	Tillitsgrundad	fullmakt	

Målet handlade om huruvida en person i chefsställning hade behörighet att ingå 

förlikningsavtal med kund. Avgörande för frågan blev omständigheterna kring avtalet och att 

det tvistiga avtalet var av annat än vardaglig natur det vill säga innebar mer långtgående 

åtaganden än vad andra avtal samma person tidigare slutit hade. Genom denna dom bekräftas 

och diskuteras den nya typen av fullmakt, tillitsgrundad fullmakt, som tidigare identifierats i 

NJA 2013 s 659. I domskälen går HD metodiskt igenom de olika krav som ställs för att 

tillitsgrundad fullmakt ska anses förekomma, tillitskrav och härrörandekrav samt de 

                                                
66 NJA 1992 s 829. 
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sammanlagda omständigheterna. Tillitskravet innebär att tredje man måste ha en befogad tillit 

vilket innebär att tilliten måste vara välgrundad och att huvudmannen inte kan bli bunden om 

tredje man inser att fullmäktigen överskrider sin behörighet. Kraven kopplas ihop genom att 

de omständigheter som ligger till grund för tredje mans tillit måste härröra från huvudmannen, 

härav härrörandekravet, samt att huvudmannen måste ha insikt om att omständigheterna kan 

ge anledning åt tredje man att hysa befogad tillit. Avgörandet bekräftar ytterligare risken för 

huvudmannen att bli bunden av avtal som mellanmannen ingår utan att någon skriftlig 

fullmakt föreligger samt betydelsen av tillit till någons förmåga att rättshandla och vart den 

tilliten härrör ifrån.  

	

5.2.4	Göta	hovrätt	mål	nr	T	434-16	–	Tillitsgrundad	fullmakt	förelåg	ej	

Målet gällde ett tilläggsavtal, till ett hyresavtal, som tecknats mellan huvudmannens 

representant och tredje man och eventuell tillitsgrundad fullmakt diskuteras i skälen. 

Huvudmannen var i detta fallet Landstinget vilket blev betydande på så sätt att avtalet ifråga 

borde ha varit föremål för ett politiskt beslut. Något sådant godkännande från Landstinget 

fanns dock inte. Väsentligt var också att tredje man måste insett att det var en politiskt styrd 

verksamhet. Representanten hade inte tidigare tecknat liknande avtal utan tidigare avtal av 

den digniteten hade tecknats av andra representanter även om personen ifråga hade signerat 

sidorna i det tidigare avtalet. I domskälen anfördes att det inte fanns anledning att ifrågasätta 

att representanten var den som brukade teckna hyresavtal men med hänsyn till 

omständigheterna, det långtgående åtagande avtalet skulle innebära, huvudmannens karaktär 

och tredje mans insikt om detta konstaterade Hovrätten att något tillitsgrundad fullmakt inte 

förelåg. 

 

5.2.5	NJA	1968	s	303	–	Fråga	om	muntliga	utfästelser	vid	sidan	av	skriftligt	köpekontrakt	

Bakgrunden till tvisten var ett avtal som ingåtts mellan ett bolag och en privatperson där en 

försäljningsagent varit hemma hos kunden och där uttalat en rad muntliga förpliktelser å 

bolagets vägnar. Agenten hade sedan förmått kunden att signera en slutsedel som innehöll en 

bestämmelse om att enbart den och inga muntliga utfästelser skulle vara gällande i avtalet. 

Omständigheterna i samband med försäljningen visade, trots att kunden fått möjlighet att läsa 

igenom slutsedeln och också medgett att han gjort så, att agerandet uppenbart hade vilselett 

kunden och att det måste varit uppenbart att han inte hade ingått avtal om han insett vad 
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avtalsbestämmelserna egentligen innebar. HD fann att det skulle strida mot tro och heder att 

hålla avtalet gällande mot kunden och att talan från försäljningsbolaget därmed skulle ogillas. 

 

5.2.6	Globe	Motors	v	TRW	Lucas	Varity	Electric	Steering		

Rättsfallet Globe Motors, Inc & Ors v TRW Lucas Varity Electric Steering Ltd & Anor 

[2016] EWCA Civ 396 ("Globe Motors") från engelska Court of Appeal avhandlade en 

ändringsklausuls rättsverkan när parterna var oense om tolkning av ett avtal som även 

innehöll en ändringsklausul vilken bland annat stipulerade skriftlig form för ändringar av 

avtalet. Domslutet grundades på andra omständigheter kring avtalet men alla tre domare 

diskuterade ändringsklausulen och dess rättsverkan vilket tydliggjorde dagens rättsläge i 

England. Slutsatsen som kan dras av domen är att avtalsfriheten framhålls som en mycket 

betydande princip inom avtalsrätten och att avtalade formkrav i form av boilerplateklausuler 

inte kan inskränka rätten för parterna att ändra sig men att en sådan klausul kan vara ett starkt 

bevis för parternas vilja vid en eventuell tvist. Önskar parterna att upprätthålla 

ändringsklausuler måste de agera på så sätt genom att exempelvis anmärka på ageranden i 

strid med klausulen och tydliggöra när det handlar om förhandling av icke-bindande natur. 

Denna dom visar att trots att vi har olika bevisregler, och att ändringsklausuler kan få 

betydelse i form av bevis för en överenskommelse, så är avtalsfrihet och tillit är mycket 

viktiga element även inom engelsk avtalsrätt som i vissa fall kan få större betydelse än 

skriftliga överenskommelser.  
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6	Analys		

6.1	Inledande	analys	

6.1.1	Introduktion	

Till att börja med kan det konstateras att frågeställningarna som uttryckts i uppsatsens 

problemformuleringsdel inte går att besvara med ett tydligt kategoriskt svar utan snarare 

kortfattat besvaras med den av jurister ofta nyttjade frasen det beror på. Ett längre svar 

bygger på en vägning av olika intressen med stöd av olika avtalsrättsliga principer och påvisas 

i denna uppsats genom hypotetiska avtalssituationer som får exemplifiera hur 

intresseavvägningen mellan de olika intressena skulle kunna ske. Genom en bedömning av 

omständigheter i ett specifikt fall får särskilda rättsprinciper mer eller mindre betydelse i 

relation till varandra. Ett intresse, en princip, kan konkurrera ut ett annat på grund av en 

särskild omständighet. En omständighet A som i ett fall leder till en rättsföljd kan i ett annat 

fall leda till en annan rättsföljd på grund av kombinationen med omständighet B.  

 

Varje exempel som beskrivs utgår ifrån en avtalsrelation mellan två parter eller en fråga om 

huruvida avtalsrelation föreligger eller inte. Exemplen är fristående från varandra fastän 

parterna benämns A och B i alla tre exempel.  

 

6.1.2	Exempel	1	-	Uppsägning	

Det första exemplet tar omständigheterna från rättsfallet NJA 2015 s 18667 som utgångspunkt 

där det handlade om två parter A och B som ingått avtal om hyra av parkeringsplatser. Avtalet 

innehöll en skriftkravsklausul för uppsägning av avtalet. A hävdade att B hade sagt upp 

avtalet och att båda parter hade inrättat sig efter uppsägningen under en längre tid medan B 

menade att någon uppsägning ej skett, i vart fall ingen som uppfyllde det avtalade 

skriftkravet, och att något konkludent handlande ej förelegat.  

 

I det här skedet finns två intressen att beakta. Det ena är A:s intresse av att agerandet som 

följde den påstådda uppsägningen ska vara bindande, som en konkludent överenskommelse, 

och att parterna därmed ska vara befriade från att prestera enligt det ursprungliga avtalet. 

Detta intresse stöds av principerna om att konkludent handlande och muntliga 

överenskommelser är bindande samt tillitsprincipen som stipulerar att en parts befogade tillit 

                                                
67 Referat återfinns i avsnitt 5.2.2. 
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till sin medkontrahents uttalande, och i det här fallet agerande, är avgörande för avtalets 

omfattning och giltighet.68  

 

Det andra är B:s intresse av att det ursprungliga avtalet ska fortlöpa och att A ska prestera 

genom att betala avgift för parkeringsplatserna. Detta stöds av den grundläggande principen 

om att avtal ska hållas69 och en argumentation skulle även kunna föras utifrån principen om 

avtalsfrihet70 och det faktum att avtalet inte bara stipulerar vilka prestationer parterna ska 

utföra utan också hur de ska agera sinsemellan.  

 

NJA 2015 s 186 fick sitt utfall på grund av att det var fråga om ett arrendeavtal som regleras 

särskilt i lag och där skriftkrav för uppsägning är lagstadgat. Dock förefaller det sig som att 

parterna inte hade uppmärksammat att arrendeavtal förelåg eftersom de hela tiden under 

processen hänvisade till avtalet som ett ”hyresavtal”. Det lagstadgade kravet behandlades och 

fick betydelse för domslutet först i sista instans. I HD:s domskäl påpekas avtalsparters intresse 

av att ha kontroll på när ett avtal sägs upp samt att de sociala och ekonomiska aspekterna av 

arrende får betydelse för att det lagstadgade formkravet ska upprätthållas, även om de 

aspekterna inte varit särskilt väsentliga i det enskilda fallet. I domskälen avhandlades även det 

avtalade formkravet vilket i just det här rättsfallet inte fick någon betydelse eftersom det var 

det lagstadgade formkravet som blev avgörande för om avtalet ansågs vara uppsagt eller inte. 

Emellertid är diskussionen i domskälen intressant eftersom det fastställdes att det inte finns 

något hinder att genom muntlig överenskommelse frångå ett avtalat skriftkrav, att så också 

kan göras genom konkludent handlande samt att det även bör gälla när det handlar om 

rättshandlingar av påbudskaraktär så som uppsägning.  

 

Förutom omständigheterna i detta specifika fall kan fiktiva omständigheter adderas för att 

stärka eller försvaga de olika sidornas ställning. Om man bortser från det faktum att det 

förelåg ett lagstadgat formkrav och den bedömning HD gjorde angående det, vilket är en 

diskussion i sig, och enbart granskar det avtalade formkravets rättsverkan finns det vissa 

omständigheter som får betydelse. Diskussionen nedan utgår därmed ifrån en situation där 

lagstadgat formkrav hade saknats.  

 

                                                
68 Se avsnitt 2.1 om tillitsprincipen.  
69 Se avsnitt 2.1 om pacta sunt servanda. 
70 Se avsnitt 1.1 om avtalsfrihet. 
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Ingen av domstolarna ansåg att det gick att fastställa att muntlig uppsägning hade skett såsom 

A hävdade. Hade det gått att bevisa att muntlig uppsägning hade skett från B:s sida och att A 

genom sitt agerande oavsett aktivt eller passivt godtagit detta hade det sannolikt bedömts som 

en ny överenskommelse vilken gör det avtalade formkravet overksamt. Bundenhet genom 

passivitet, vilken skapar en tillit till det muntliga, stöds av avtalslagen71 samt av diskussionen 

i domskälen i just NJA 2015 s 186. Även en tyst överenskommelse genom konkludent 

handlande från båda parter, det vill säga att de båda agerar som om avtalet har upphört, torde 

bedömas som bindande, trots formkravet, med stöd av de internationella regelverken bland 

annat CISG72 samt praxis73. Att muntligen meddela en viljeförklaring eller agera på ett 

särskilt sätt, vilket vilseleder motparten, utan intentionen att det ska vara bindande och sedan 

hänvisa till ett avtalat formkrav strider sannerligen mot den lojalitetsplikt parterna har mot 

varandra. Att invända mot muntliga utfästelser eller begära skriftlig bekräftelse och hänvisa 

till ett avtalat formkrav är således avgörande för att inte bli bunden av sin passivitet och ett 

sätt att ta tillvara även sina egna intressen. Följaktligen väger en tyst överenskommelse genom 

konkludent handlande tyngre än ett avtalat formkrav när det kan visas att båda parterna agerat 

i strid mot formkravet. Argumentet HD framfört, att gällande rättshandlingar av 

påbudskaraktär är det extra viktigt att kunna konstatera när rättshandlingen företagits, hindrar 

inte en muntlig överenskommelse när mottagande parten godtar att formkravet inte uppfylls.74 

Här kan parallell dras till NJA 1992 s 829, som handlade om just uppsägning, där HD 

konstaterade att även i de fall där skriftkrav stipulerats av lagstiftaren till skydd för en svagare 

part kan detta frångås när den skyddsvärda parten accepterar avsteget. Följaktligen kan 

parterna komma överens på andra sätt än skriftligt även när det handlar om en rättshandling 

av påbudskaraktär.  

 

Hade det däremot varit tydligt att agerandet, som tydde på att avtalet var uppsagt, enbart varit 

från ena parten så hade en tyst överenskommelse eller konkludent handlande ej förekommit. 

Ponera att A sagt upp avtalet muntligt och slutat att använda sig av parkeringsplatserna som 

avtalet avsåg men utan att få någon slags bekräftelse från B och B fortsatt sända fakturor till 

A. Då torde B kunnat åberopa bristande formkrav för uppsägning och få rätt eftersom B då 

inte är passiv utan agerar för att upprätthålla det avtalade formkravet. Samma sak om B hade 

                                                
71 4, 6 §§, se avsnitt 2.2. 
72 Artikel 29 (2) andra meningen. 
73 Exempelvis Hovrätten för Västra Sverige T 3666-11. 
74 Se domskälen i NJA 2015 s 186. 
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sagt upp avtalet muntligt och slutat sända fakturor men A fortsatt använda platserna. Då hade 

A kunnat åberopa bristande formkrav för uppsägning och att de fortfarande hade rätt till 

platserna enligt avtalet. Påpekar A det avtalade formkravet uppstår ingen ny 

överenskommelse om att bryta den förra överenskommelsen och därmed blir en uppsägning 

inte giltig förrän den uppfyller det avtalade formkravet. Följaktligen har avtalade skriftkrav 

rättsverkan när agerandet i strid mot dem är ensidigt och det motstridande agerandet inte 

sanktioneras på något sätt av medkontrahenten. Grundtanken med avtalet är ju att avtalet ska 

hållas och att avtalsklausulerna ska efterföljas.75  

 

De principiella resonemang som förts ovan och de omständigheter och principer som stöder 

de olika avtalsparternas intressen kan sammanfattas i punktform:  

 
 
  Avtalat formkrav bindande                                                          Avtalat formkrav ej bindande 

Avtalsfrihet 

Pacta sunt servanda 

Lojalitetsplikt, att agera enligt avtal 

Kontroll över rättshandlingar av 

påbudskaraktär 

Ensidigt agerande  

Invändning mot formbrist 

Tillitsprincipen 

Konkludent handlande bindande enligt 

internationell avtalsrätt 

Lojalitetsplikt, att inte vilseleda motpart 

Ny överenskommelse 

Passivitet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
75 Se avsnitt 2.1. 



 32 

6.1.3	Exempel	2	–	Ändring	&	tillägg	

Exempel nummer två utgår ifrån ett avtal mellan parterna A och B. Avtalet avser ett 

långvarigt samarbete med successivt fullgörande och innehåller en integrationsklausul som 

inkluderar skriftkrav för ändringar: 

 

”Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av de frågor som avtalet berör.  

Alla muntliga eller skriftliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av avtalet 

med bilagor. Ändringar och tillägg till detta avtal kan endast göras skriftligen genom 

dokument undertecknade av behöriga företrädare för parterna.”76 

 

Tvistighet uppkommer därefter gällande huruvida avtalet verkligen innehåller hela 

överenskommelsen eller om muntliga utfästelser som gjorts under förhandlingen samt efter 

avtalsslutandet ska vara bindande. Den ena parten A hävdar att så är fallet, att muntliga 

utfästelser som förekommit är del av avtalet och den andra parten B hänvisar till 

integrationsklausulen och menar att den självklart utesluter allt som inte finns med skriftligt i 

avtalet. Tvister om integrationsklausuler rör ofta frågan huruvida muntliga eller skriftliga 

utfästelser som föregått avtalet ska vara bindande eller inte, det vill säga om avtalet verkligen 

speglar parternas överenskommelse eller inte. Eftersom integrationsklausulen är 

bakåtsyftande och infogas för att utsläcka sådant som föregått avtalet kan klausulen få 

betydelse för avtalstolkning och vad parternas vilja och intention med avtalet ursprungligen 

varit. Skillnaden med tvister rörande ändringsklausuler är att de berör en ändring eller ett 

tilläggs vara eller icke vara.  

 

I tvistemål där avtalet är den enda skriftliga bevisningen har domstolen till uppgift att tolka 

avtalets innehåll och betydelse och det blir då i första hand ordalydelsen i avtalet som 

avdöms. Emellertid kan muntliga utlåtanden om vad parterna sagt och hur de har agerat vara 

viktig bevisning för vad parterna faktiskt har kommit överens om och en helhetsbedömning 

görs kring vad parternas intention med avtalet varit.77 I det här fallet finns de två parternas 

olika intressen att ta hänsyn till. A har intresse av att de muntliga utfästelserna ska vara 

bindande och att B ska vara tvungen att prestera enligt vad A har förväntat sig, vilket stöds av 

tillitsprincipen78 och principerna om att bundenhet kan uppstå genom konkludent handlande 

                                                
76 Exempel hämtat från: Edlund, L, Boilerplate på svenska, SvJT 2001 s 173. 
77 Se avsnitt 5.1. 
78 Se avsnitt 2.1. 
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eller muntliga utfästelser.79 B har intresse av att integrationsklausulen samt ändringsklausulen 

ska vara bindande och att parterna ska kunna förlita sig på att tillägg inte kan ske på något 

annat sätt än som avtalats från början, vilket stöds av principen om att avtal ska hållas samt 

lojalitetsprincipen som stipulerar en lojalitetsplikt parterna emellan och till avtalet de har 

slutit.80  

 

Om man nu lägger till omständighet 1: att det inte finns någon skriftlig bevisning förutom 

själva avtalet samt att det kan fastställas att parterna diskuterat avtalsklausulerna ingående 

före signering av avtalet, stärks B:s ståndpunkt att det enbart är innehållet i det skriftliga 

avtalet som är bindande för parterna. I avtalsrelationer där den ena parten varit styrande i hur 

avtalet utformas och i fall där standardavtal använts kan klausuler av standardiserad form så 

som integrationsklausuler och ändringsklausuler få mindre betydelse vid tvist och emellanåt 

sakna rättsverkan.81 Motsatsvis torde en klausul som diskuterats ingående och godkänts av 

båda parter under förhandlingsstadiet få stor betydelse och därmed bindande verkan. Härav 

bör en sådan tydlig överenskommelse om en ändringsklausul få betydelse vid bedömningen 

av om parterna överenskommit om ny ordning eller inte. Att som ena part hävda att man 

förlitat sig på muntliga utfästelser när en tydlig ömsesidigt överenskommen ändringsklausul 

finns kan kritiseras som vårdslöst eller åtminstone oaktsamt. Ytterligare ett argument för 

bundenhet till den ursprungliga överenskommelsen är att det hade varit enkelt att genom en 

ny skriftlig överenskommelse avtala bort formkravet. Det vill säga att parterna kan avtala bort 

formkravet om de anser att det blir ett hinder i utförandet av verksamheten. När parterna är 

överens torde det vara enkelt att skriftligen ogiltigförklara klausulen. 

 

Om man återigen utgår ifrån de grundläggande förutsättningarna och därmed bortser från 

omständighet 1 och istället adderar omständighet 2: ett antal mail där parterna diskuterar den 

muntliga överenskommelsen och verifierar den efter tidpunkten för avtalsslutandet, bedöms 

avtalsrelationen annorlunda. Fastän den muntliga delen skulle kunna angripas med hänvisning 

till integrationsklausulen föreligger nu en skriftlig bekräftelse på att det muntliga ska vara en 

del av överenskommelsen. En annan slags bekräftelse av tillägg till avtalet kan vara betalning 

av fakturor som avser tilläggsdelen till avtalet. Både utskick och betalning av fakturor utan 

anmärkning kan bedömas som en bekräftelse av överenskommelser genom konkludent 

                                                
79 Se avsnitt 2.2. 
80 Se avsnitt 2.1. 
81 Se avsnitt 5.1. 
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handlande.82 Hänsyn bör dock tas till hur pass avvikande fakturan är inom avtalsrelationen. 

Är fakturan enbart en i mängden utan någon större skillnad i summa torde det vara lättare för 

mottagaren att missa när just en speciell faktura avser något annat än vad som utgår ifrån det 

ursprungliga avtalet. Däremot om det är en engångshändelse eller en faktura som avviker från 

vad parterna vanligtvis sänder mellan varandra så bör den uppmärksammas för att inte 

bedömas som en bekräftelse. Jämförelse kan här göras med fallet i Hovrätten för Västra 

Sverige T 3666–11 där mottagande av hyra utan anmärkning eller återbetalande sågs som en 

bekräftelse på att hyresavtal förelåg.83 Både principen om att konkludent handlande kan binda 

parterna samt tillitsprincipen styrker bundenheten av att A:s tillit till att de muntliga 

utfästelserna och agerandet från B:s sida är bekräftelser på deras överenskommelse så som A 

uppfattar den. Utgångspunkten är att avtalsklausuler är bindande och den grundläggande 

avsikten med avtal är att de ska hållas, emellertid finns det, enligt svensk rätt och de 

rättsprinciper som även bekräftas genom de internationella regelverken84 alltid möjlighet att 

sluta nya överenskommelser. Med utgångspunkt i de internationella regelverken samt svensk 

praxis, synes parternas agerande i större omfattning vara avgörande än en avtalad 

formföreskrift.  

 

Ytterligare en omständighet som torde stärka A:s ståndpunkt, att muntliga utfästelser binder 

B, är en eventuell passivitet. Om det kan påvisas att A uppfattat situationen så som att de 

muntliga utfästelserna var del av avtalet, och att B förstått det och inte agerat för att 

tydliggöra sin ståndpunkt att så inte är fallet, blir B bunden av sin passivitet. Passivitet i form 

av att muntliga tillägg godtagits en gång kan också binda parterna på så sätt att man förlorar 

möjligheten att åberopa ändringsklausuler när man frångått dem tidigare. Parallell kan här 

dras till tillitsgrundad fullmakt eftersom det är huvudmannens agerande som ska skapa tilliten 

till att fullmakt föreligger. Att förlita sig på muntliga utfästelser från någon som annars inte 

har behörighet att sluta avtal vore oaktsamt och precis som med tillitsgrundad fullmakt så ska 

det föreligga en befogad grund för tilliten till både personens behörighet och motpartens vilja 

att bli bunden av en utfästelse.85 I integrationsklausulen föreskrivs vem som får göra 

avtalsändringar, men om det frångås genom att någon annan godkänner tillägg och ingen part 

invänder skapas en tillit till att den personen eller personer med samma position inom bolaget 

                                                
82 Se avsnitt 2.2. 
83 Se avsnitt 2.2. 
84 Se avsnitt 4.2. 
85 Jämför även med 11 § avtalslagen. 
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torde kunna göra tillägg igen. Således torde en invändning mot att en obehörig person inom 

bolaget godkänt tillägg, när den tidigare gjort det utan anmärkning, bli verkningslös, såvida 

inte tilliten till behörigheten brutits genom ett meddelande om att behörigheten var tillfällig 

eller inte längre giltig.86 Viktigt för att ändringsklausuler ska få rättsverkan är att ageranden i 

strid mot dem måste uppmärksammas snarast för att inte bundenhet ska uppstå genom 

passivitet. Att blint förlita sig på att ändringsklausuler är bindande är enbart tanklöst eftersom 

helhetsbedömningen och fri bevisföring är den modell vi har för att bedöma vad som ska gälla 

avtalsparter emellan. Det faktum att även lagstadgade formkrav, som stiftats för att skydda en 

svagare part, kan frångås genom nya överenskommelser, vilket bekräftades i  

NJA 1992 s 829,87 tyder också på att upprätthållandet av formkrav inte väger tyngre än 

parternas rätt att sluta nya överenskommelser. Att skapa sig kontroll över exempelvis 

ekonomiska eller tidsmässiga åtaganden genom ändringsklausuler fungerar sålunda under 

förutsättning att översyn över utförandet också sker. 

 

Avgörande omständigheter och principer sammanfattat i punktform: 

 
 
  Avtalat formkrav bindande                                                          Avtalat formkrav ej bindande 

Pacta sunt servanda 

Avtalsfrihet 

Lojalitetsplikt 

Klausul förhandlad/godkänd av båda parter 

Oaktsamt att förlita sig till muntliga 

utfästelser/ ageranden 

Anmärkning mot formbrist 

Slentrianmässigt införd klausul/ 

standardklausul 

Konkludent handlande/bekräftelse  

t.ex. faktura  

Tillitsprincipen 

Passivitet 

Tidigare godtagit muntlighet 

	

	

 

                                                
86 Jämför med 19 § avtalslagen.  
87 Se avsnitt 2.3.2. 
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6.1.4	Exempel	3	–	Tillitsgrundad	fullmakt	

Ett tredje exempel avser en tvist beträffande huruvida avtal har ingåtts mellan A och B genom 

B:s representant C. A hävdar i första hand att C innehaft fullmakt att ingå sådant avtal för B:s 

räkning och i andra hand att det åtminstone funnits en befogad tillit till att C haft fullmakt 

medan B hävdar att så inte är fallet. Utan att veta mer har vi, i den här situationen, två olika 

intressen att åskådliggöra. Å ena sidan huvudmannens intresse av att inte bli bunden till något 

oväntat utöver det som getts i uppdrag till fullmäktigen å andra sidan tredje mans intresse av 

att avtalet är bindande och att förpliktelserna som avtalet stipulerar fullgörs.  

 

Till grundförutsättningarna lägger vi även till att det inte finns något avtal mellan bolaget B 

och representanten C som ger C behörighet att sluta sådant avtal men att C däremot har 

behörighet att förhandla samt sluta andra avtal för B:s räkning. Med enbart denna information 

är det inte lätt att ge något säkert svar på hur situationen skulle bedömas i domstol. Självklart 

behövs i alla enskilda fall tillgång till så mycket information som möjligt för att kunna göra en 

riktig bedömning. Likväl kan en bedömning i vissa fall göras utifrån ytterst lite information 

när det finns en lagstadgad regel för just den situationen. Sedan HD införde begreppet 

tillitsgrundad fullmakt kan inte längre situationen, där B och C inte är överens om vad C får 

binda B till och C saknar en särskild ställning som ger honom fullmakt, avvisas som en 

situation där fullmakt inte föreligger. Fullmaktens giltighet beror på fler omständigheter så 

som hur A har uppfattat situationen och varför A uppfattar den så.  

 

En första omständighet som gör att frågan, om avtalet är bindande eller inte, får ett mer givet 

svar är om vi lägger till att parterna tidigare har avtalat med varandra och då kommit överens 

om en ändringsklausul innehållandes information om vem inom bolaget B som får göra 

tillägg eller ändringar och därmed är behörig att sluta avtal. Trots att ändringsklausuler är en 

slags standardklausul som i vissa fall kan få mindre betydelse är det betydande att parterna 

har infogat en sådan i sitt avtal. Avgörande för klausulens betydelse är huruvida den 

diskuterats eller infogats slentrianmässigt.88 Har det i klausulen specificerats vem som får 

göra ändringar torde klausulen få större betydelse än en klausul som inte innehåller sådan 

uppgift. När C enligt ändringsklausulen inte är behörig att binda B vore det vårdslöst av A att 

inte ta tillvara sina egna intressen och undersöka situationen ytterligare. Även om ansvaret för 

                                                
88 Se avsnitt 5.1. 
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skapandet av den befogade tilliten ligger hos B så har A enligt vigilansprincipen ett visst 

ansvar därtill. Att tilliten är just befogad och inte skapad på för lösa grunder är absolut 

avgörande enligt den praxis som finns på området. Således föreligger ingen befogad tillit om 

A:s uppfattning är utöver normala förväntningar eller om det finns anledning för B att känna 

”beaktansvärd osäkerhet”89 över behörigheten 

 

Om man återigen utgår ifrån grundförutsättningarna och föreställer sig en situation där det är 

första gången A och B avtalar med varandra blir det de omständigheter som beskrivs i NJA 

2013 s 659 som blir avgörande det vill säga bland annat vilken typ av avtal, vilken 

verksamhet det gäller och vilka åtaganden avtalet innebär.90 Det grundläggande att utgå ifrån 

är återigen att tilliten till fullmakten måste vara befogad. Sådan tillit enligt den praxis som 

framförts ovan exempelvis uppstå genom att en person tillåts sköta förhandlingar eller tidigare 

har ingått liknande avtal åt huvudmannens räkning. En annan typ av avtal än vad personen 

tidigare ingått eller avtal som skiljer sig väsentligt gällande huvudmannens åtagande samt 

avtal som framstår som tyngande för huvudmannen är något som tredje man bör reagera på.91 

I en sådan situation behöver tredje man undersöka fullmaktens giltighet ytterligare för att 

uppfylla sin plikt enligt vigilansprincipen. Hur huvudmannen organiserar sin verksamhet och 

hur mycket detta visas utåt är också omständigheter som avgör vilken bild tredje man får. På 

ett sätt kan detta beskrivas som ett organisationsmässigt problem eller en organisationsmässig 

utmaning eftersom den juridiska delen ändock framstår som relativt tydlig, att parters 

agerande har stor betydelse för vad de anses ha kommit överens om. Följaktligen är det 

avgörande vad som kan bevisas i slutändan men också hur domstolen bedömer att tredje man 

borde ha bedömt fullmakten. Den organisationsmässiga utmaningen består i att reglera 

rollerna inom ett bolag och få detta att framträda synligt för eventuella motparter och på så 

sätt kunna undvika missförstånd gällande behörigheter. Om någon har behörighet att 

förhandla men inte sluta avtal är detta något som måste klargöras före förhandlingar för att 

inte riskera att bli bunden på grund av motpartens befogade tillit.  

 

 

 

 

                                                
89 Uttrycket är hämtat från HD:s domskäl i NJA 2013 s 659. 
90 Se avsnitt 2.4.3. 
91 Jämför med domskälen i Göta hovrätt mål nr T 434–16. 
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Avgörande omständigheter för tillitsgrundad fullmakt sammanfattat i punktform: 

 

  Tillitsgrundad fullmakt  Ej tillitsgrundad fullmakt 

Befogad tillit - tillitskrav 

Omständigheterna härrör från huvudman -

härrörandekrav 

Huvudman medveten om risk men ej avvärjt 

- passivitet 

 

”Beaktansvärd osäkerhet” –  

ex. p.g.a. ändringsklausul 

Långtgående åtagande jämfört med tidigare 

avtal 

Bolagets karaktär stipulerar annan 

behörighet ex. offentlig verksamhet 

 

	
6.1.5	Diskussion	

Kritik kan riktas mot att ändringsklausulernas verkan inte upprätthålls vid tvist och att detta 

skulle strida mot good faith det vill säga parternas lojalitetsplikt. Att kunna utnyttja en 

motpart genom att få den att agera på ett sätt som orättmätigt främjar ens egna intressen, när 

formkravet infogats i avtalet för att skapa kontroll för båda parter, är problematiskt och 

självklart inte önskvärt. Nyttjande av avtalsvillkor vilka inte ovillkorligen är bindande kan 

leda till problem och detta är uppenbarligen en orsak till tvister. Om parterna har olika synsätt 

på bundenheten till klausuler som stipulerar deras agerande gentemot varandra, där den ena 

parten lägger mer värde i agerande och muntliga utfästelser och den andra parten förlitar sig 

till det skriftliga avtalet, får klausulerna helt olika betydelse för de olika parterna. Det kan 

knappast vara önskvärt att man som avtalspart riskerar att oavsiktligt bli bunden av muntliga 

uttalanden eller andra ageranden trots att en avtalsklausul infogats just för att undanröja den 

risken. Samtidigt är det orimligt att inte på något sätt behöva svara för sina uttalanden eller 

sitt agerande, med hänvisning till en klausul, när ens motpart hyst befogad tillit till det icke 

skriftliga. Lojalitetsprincipen och tillitsprincipens betydelse för svensk avtalsrätt är 

fundamental och med dessa som bakgrund dras slutsatsen att förutom den befogade tilliten till 

en utfästelse eller agerande borde också medvetenheten om motpartens tillit vara avgörande. 

Det vill säga, att jag inte kan hänvisa till en formkravsklausul om jag varit medveten om min 

motparts tillit till mitt formbristande agerande.  
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En kritisk tanke mot att formkrav inte alltid upprätthålls, eftersom helhetsbedömningen görs 

vid tvister där muntliga utfästelser och andra icke skriftliga bevis vägs in, är att det inte torde 

vara särskilt svårt för parterna att se till att ändringsklausuler ändras eller ogiltigförklaras 

genom en ny skriftlig överenskommelse. Genom att väga in ageranden och muntliga 

utfästelser vid tvist, när parterna från början har stipulerat skriftlighet, skapas en osäkerhet i 

avtalsförhållandet. Att inte iaktta en överenskommen regel, såsom ett formkrav, utan förlita 

sig till muntliga utfästelser eller andra ageranden skulle kunna ses som oaktsamt och att risken 

därmed bör ligga hos den som litar till det formbristande agerandet. Samtidigt ter det sig 

rimligt att inte kunna åberopa sin egen formbrist till sin egen fördel, när motparten har litat till 

det formbristande agerandet.  

 

Avtalsfriheten ger parterna rättigheten att infoga formkrav i sitt avtal. Dock synes det i stor 

utsträckning vara upp till parterna själva att upprätthålla dem och inte i varje enskilt fall 

rimligt att en domstol ska förmå parterna att följa avtalade klausuler som parterna själva inte 

upprätthåller. Det förefaller vara en skillnad på rättsverkan för klausuler som reglerar hur 

parterna ska agera gentemot varandra och klausuler som stipulerar själva prestationsutbytet 

som avtalet innebär. När det är en fråga om prestationer som inte utförs enligt avtal hamnar 

parterna i obalans och parterna kan framtvinga prestation eller ersättning för utebliven 

prestation med hjälp av domstol.92 Däremot är en ny överenskommelse som inte utförts enligt 

avtalade formkrav kanske likafullt helt rimlig och inte något som tynger den ena parten 

väsentligt mer än den andra.  

 

Argument mot att agerande i strid med formkrav skulle vara bindande får ändock betydelse i 

frågan om klausulernas verkan, i de fall där enbart ena parten agerat i strid mot dem eller där 

agerandet eller muntliga utfästelser varit otydliga. I sådana fall har klausulerna verkan. 

Däremot i fall där båda parter har agerat i strid mot dem och parterna har förlitat sig till sin 

medkontrahents agerande blir agerandet bindande och att ångra sig och hänvisa till en klausul 

vars verkan man inte själv upprätthållit torde inte vara möjligt eller skäligt gentemot 

motparten.  

 

En tydlig likhet kan ses i grunderna för tillitsgrundad fullmakt och grunderna för bundenhet 

till tillägg eller ändringar av avtal i strid med avtalade formkrav. I båda fallen handlar det om 

                                                
92 Se avsnitt 2.1. 
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en befogad tillit till ageranden som antingen inte har en grund i avtal eller är i strid med avtal 

men att agerandet ändock blir det avgörande. Samma omständigheter blir avgörande såsom 

befogad tillit, förpliktelsernas omfattning, passivitet eller aktivt agerande, konkludent 

handlande och andra tillitsgrundande ageranden. Det är också samma principer som ger stöd 

för att den befogade tilliten ska väga tyngre än intresset av att inte bli bunden av muntliga 

utfästelser, konkludent handlande eller utöver en avtalsgrundad fullmakt. Eftersom 

företeelserna bygger på samma omständigheter och principer kan de också motta kritik av 

samma slag såsom att det inte blir rättssäkert när bevisningen kommer att handla om så 

subjektiva saker som hur olika personer uppfattar olika uttalanden eller ageranden. Att det blir 

skönsmässiga bedömningar och att den kontroll som avtalsparter eftersträvar att åstadkomma 

genom användandet av ändringsklausuler förloras. Ytterligare ett argument för att 

avtalsklausulerna bör ha rättsverkan är att parterna borde ha mer ansvar för sin egen del, så 

som stipuleras av vigilansprincipen, än för sin motpart. Att undersökningsplikten och 

skyldigheten att undersöka om motparten verkligen vill frångå formkrav, eller om en 

företrädare verkligen innehar fullmakt, borde vara mer långtgående.  

 

Ovan har anförts argument och omständigheter vilka talar både för och emot avtalade 

formkravs rättsverkan. En aspekt där klausulerna får betydelse är frågan om bevisföring. 

Eftersom det i varje enskilt fall blir en fråga om en helhetsbedömning av situationen, och hur 

parterna uppfattat den eller borde ha uppfattat den, kan avtalade formkrav vara ett viktigt 

bevis för en överenskommelse som kan vara svår att motbevisa. Inom anglo-amerikansk rätt, 

som boilerplateklausuler härstammar ifrån, finns andra regler kring bevisning än de regler vi 

har i svensk rätt och en integrationsklausul blir där en tydlig bekräftelse på att parterna önskar 

utesluta andra bevis än det skriftliga avtalet.93 Eftersom vi har regler om fri bevisföring kan 

inte bevisning uteslutas genom överenskommelse men när boilerplateklausuler finns med i 

avtalet får de ändå betydelse som de självfallet inte haft om de inte fanns med. En 

ändringsklausul kan åberopas som bevisning för att parterna har kommit överens om 

formkrav för ändringar och att andra ändringar därmed ska vara verkningslösa. Om ena parten 

hävdar att ny överenskommelse slutits muntligen behöver hen lägga fram bevisning som 

motsäger den ursprungliga överenskommelsen, vilket kan vara svårt om det enbart handlar 

om muntliga utfästelser eller andra ageranden.  

 

                                                
93 Se avsnitt 3.2. 
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För att klausulerna ska få önskad verkan behöver de följas upp med ordnade rutiner inom 

bolag, för att reglera internt hur man vill fördela behörighet att sluta avtal eller göra tillägg till 

avtal, samt vad som ska visas utåt. Att reglera specifikt vem som får göra tillägg torde, enligt 

mig, bli mer effektivt än en ändringsklausul utan hänvisning till en särskild person eller titel. 

Dock krävs även i sådana fall att andra personer inte tillskansas behörighet genom passivitet. 

Att reglera precis vem inom ett bolag som har behörighet att göra tillägg gör att en motparts 

tillit till andra personers behörighet svårligen kan bara befogad. I målet i Göta Hovrätt som 

nämnts ovan94 kom domstolen fram till att fullmakt inte förelåg, bland annat med hänvisning 

till vilka personer som tidigare hade tecknat liknande avtal och att personen ifråga inte hade 

samma position inom verksamheten som dem.  

 
De internationella principsamlingarna bekräftar även de det som framkommit i svensk praxis, 

att parters agerande kan trumfa en ändringsklausul. Agerandet anses ofta vara en ny 

överenskommelse och så länge båda parter har agerat likadant alternativt att ena parten agerat 

i strid med formkrav och motparten inte agerat för att uppmärksamma det bristfälliga 

agerandet uppstår en ny överenskommelse som är bindande. Ändringsklausuler är, till 

skillnad från integrationsklausulen, framåtsyftande men framtiden kan alltid komma att 

förändras och nya förutsättningar och omständigheter kan leda till att det blir orimligt att 

upprätthålla klausulerna. Klausulerna blir, enligt min mening, snarare en slags ordning för hur 

parterna vill att tillägg och ändringar ska ske i framtiden och något att stödja sig på när man 

anser att ens motpart inte agerat på korrekt sätt för att utföra dessa handlingar. 

 

6.2	Slutsats	

Parternas vilja att reglera och kontrollera framtida skeenden och överenskommelser är möjlig 

att genomföra genom att använda sig av formkrav för ändringar. Principen om att avtal ska 

hållas talar för bundenheten till sådana ändringsklausuler men samtidigt kan inte en tidigare 

överenskommelse till fullo hindra parterna ifrån att ändra sig och komma överens om en ny 

ordning. Nya omständigheter eller förutsättningar eller helt enkelt bara ändrade viljor får 

betydelse för hur parterna agerar och reglerar förhållandet sinsemellan.  

 

Avtalsparters agerande väger tungt enligt svensk rätt vilket framförts i denna uppsats. Även 

internationellt synes parternas agerande stundom kunna väga tyngre än avtalade skriftkrav när 

                                                
94 Göta hovrätt mål nr T 434–16, se avsnitt 5.2.4. 
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vi ser till de internationella regelverk som berör detta rättsområde. Är formkravet tillfört till 

kontraktet som en standardklausul av ena parten och inte förhandlat mellan parterna får det 

mindre betydelse än om båda parter har varit aktiva i att utforma avtalet och klausulen. 

Kanske beror detta på att parterna också då har större incitament till att följa klausulerna och 

uppfylla formkravet. För att ändringsklausuler ska få verkan krävs ett aktivt agerande för att 

stävja ageranden som strider mot den ursprungliga överenskommelsen. Detta gäller även för 

rättshandlingar av påbudskaraktär så som uppsägning av avtal.  

 

Följaktligen kan muntliga överenskommelser och parternas agerande mycket väl få större 

betydelse än avtalade formkrav vid en tvist i domstol, beroende på vad som kan bevisas. I 

likhet med tillitsgrundad fullmakt är det motpartens tillit till en muntlig utfästelse eller 

agerande som avgör bundenheten. Typiskt sett jämkas klausulerna inte utan bedöms 

verkningslösa genom nya överenskommelser vilket stöds av principen om avtalsfrihet. 

Avtalsfriheten stöder förvisso parternas rätt att komma överens om ett förhållningssätt inom 

sitt avtalsförhållande men också parternas rätt att komma överens om en ny ordning.  

 

Gällande tillitsgrundad fullmakt är det fullständigt avgörande vad som visats utåt gentemot 

tredje man. Har fullmäktigens behörighet begränsats internt men tredje mans uppfattning 

skiljer sig från vad som är överenskommet mellan huvudmannen och fullmäktigen kan 

huvudmannen bli bunden genom befogad tillit. Begränsas en anställds eller annan fullmäktigs 

behörighet måste detta framgå till tredje man för att huvudmannen ska vara skyddad. 

Branschpraxis och allmänna uppfattningar får betydelse men även den interna kulturen inom 

bolaget och hur vad tredje man har insikt eller hade möjlighet att skaffa sig insikt om blir 

avgörande.  

 

Återigen konstateras att det inte finns ett enda svar på frågan om ändringsklausulers 

rättsverkan i Sverige utan att det handlar om en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Den 

kasuistiska metoden är användbar för att fastställa i vilka fall klausulerna ska upprätthållas 

och när de inte ska det. För parter som avtalar med varandra torde det vara angeläget att före 

avtalsslut veta vilka omständigheter som kan leda till bundenhet trots ändringsklausuler och 

således aktivt kunna motverka sådana ageranden, för att klausulerna ska få önskad effekt. 

Ändringsklausuler får rättsverkan i de fall parterna agerar utefter formkravet. Att ena parten 

överskrider dem gör inte att de förlorar betydelse men i de fall båda parter agerar som att de är 

överens om en ny ordning, även om den inte uttryckts i skrift, ändras förutsättningarna för att 
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kunna åberopa ändringsklausuler. Även om intentionen från början varit att ändringsklausuler 

ska vara bindande och ska bidra till kontroll för parterna genom att förhindra muntliga 

utfästelser och annat som är svårare att övergreppa synes de i stort sett alltid att frångå genom 

nya överenskommelser. Även lagstadgade formkrav går att frångå om den skyddsvärda parten 

accepterar det och därmed verkar det inte heller finnas någon avsikt från lagstiftaren eller de 

rättskipande myndigheterna att ingripa och inskränka parters avtalsfrihet förutom i uppenbart 

ojämlika avtalsförhållanden.   

 

Avslutningsvis: Avtalsfriheten är viktig för parternas frihet att själva få bestämma över vad 

och hur de ska avtala. Genom att upprätthålla en avtalsrätt där många företeelser inte är 

reglerade i lag utan istället reglera dem medelst principiella helhetsbedömningar och lägga 

stort värde vid parternas agerande upprätthålls avtalsfriheten och möjligheten att bedöma nya 

situationer, men samtidigt ställs höga krav på parternas egna ansvar. Att lägga vikt vid 

parternas lojalitet och kravet på god tro skyddar mot ojämlika avtalsförhållanden men lägger 

också ansvar hos parterna att se om sina egna intressen. Om jag ska kunna lita på min 

motparts agerande betyder det också att jag har ett ansvar för mitt eget agerande gentemot 

min motpart. Ett sätt att föreskriva ett visst förhållningssätt avtalsparter emellan är att använda 

sig av boilerplateklausuler i avtal. Dock krävs agerande från parterna själva för att 

upprätthålla klausulernas verkan och möjligheten att göra avsteg från dem genom nya 

överenskommelser är praktiskt taget omöjlig att inskränka. 
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7	Källförteckning	
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