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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar frågan om kolliderande standardavtal, internationellt benämnt battle 

of the forms. Problematiken grundas i att två parter i en avtalsförhandling har tillsänt varandra 

olika standardavtal med motstridiga villkor. Tvist uppkommer sedan oftast när parterna börjat 

prestera eller till och med fullbordat avtalet. Frågan uppkommer då vilka villkor som skall 

gälla samt hur denna problematik bör lösas. Eftersom problematiken är sparsamt utredd i 

svensk rätt har vi valt att studera tre nationella och tre internationella rättskällor och regelverk 

för att söka ledning i frågan. Utifrån det vi har kommit fram till kan det påpekas att en 

betydande majoritet av de rättskällor och regelverk vi har undersökt har frångått att lösa 

problematiken med hjälp av den klassiska synen på avtal samt anbud och accept. Syftet med 

uppsatsen har varit att ge läsaren en helhetsbild av problematiken med kolliderande 

standardavtal samt visa i vilken riktning utvecklingen på området tenderar att gå. Efter att ha 

utrett de olika rättskällorna kan vi fastslå att the knock-out rule torde vara den lösningsmodell 

som domstolarna generellt föredrar att tillämpa.  
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1. Kolliderande standardavtal 

1.1 Problembakgrund 

Standardavtal är ett vanligt inslag i handel mellan företag. Syftet med standardavtalet är 

framförallt att minska kostnaderna vid kommersiella avtalsförhållanden. Vidare fyller 

standardavtalen funktionen att öka förutsebarheten inom branschen.  Det som vi har för avsikt 

att behandla i denna uppsats, är den problematik som uppstår när två parter hänvisat till 

villkoren i två olika standardavtal men fortsatt att prestera enligt avtalet utan att vidare 

reflektera över att anbud och accept ej överensstämmer. Avtalslagens anbud- och 

acceptmodell som framförallt är anpassad för själva ingåendet av avtalet är ej tillräcklig för att 

besvara frågan huruvida denna dissens mellan avtalsparterna skall hanteras i efterhand. 

Kolliderande standardavtal har i svensk rätt inte behandlats i någon större utsträckning vilket 

vi antar beror på att de flesta tvister med standardavtal avgörs genom skiljeförfarande. Den 

svenska lagstiftning som närmast torde behandla problemet är 6 § avtalslagen som behandlar 

oren accept och dess konsekvenser. Kolliderande standardavtal, internationellt ofta benämnt 

battle of the forms, har däremot fått större utrymme i utländsk rätt. Vi kommer därför 

redogöra för hur internationella rättskällor som CISG, UNIDROIT Principles och PECL har 

hanterat problematiken samt även hur inflytelserika länder som Tyskland, USA och England 

tagit ställning i frågan.  

1.2 Problemformulering 

Vår avsikt är att utgå ifrån samt besvara följande frågeställningar: 

 

1. På vilket sätt tenderar såväl nationella som internationella rättskällor och regelverk att 

lösa problematiken med kolliderande standardavtal? 

 

2. Går det, genom en komparativ analys av dessa rättskällor och regelverk, att finna ett 

gemensamt mönster för hur problematiken bör angripas? Om så, finns det fog för att 

anta att detta angreppssätt även skulle tillämpas i svensk rätt? 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är, till att börja med, att ge läsaren en god helhetsbild utav 

problematiken med kolliderande standardavtal. Vidare kommer vi att undersöka hur synen på 

problematiken har förändrats och vilka trender som kan utläsas ur internationella och 

nationella regelverk samt praxis. Utifrån den information, som vår komparativa analys ger för 

handen, avser vi att ge läsaren vår syn på hur problematiken bör ses med svenska ögon. 

1.4 Metod och material 

Avsaknaden av vägledning för hur problematiken kring kolliderande standardavtal skall 

behandlas i svensk rätt leder till att problematiken kräver en behandling i ljuset av vad som 

framkommit internationellt. Vi kommer därför att utreda rättsläget ur ett förhållandevis brett 

perspektiv med utgångspunkt i såväl nationella som internationella rättskällor. När vi redogör 

för dessa rättskällor kommer lagar, förarbeten, praxis och doktrin att studeras, således 

kommer en traditionell juridisk metod att användas inledningsvis. För att kunna bidra till att 

öka förståelsen dels kring problematiken med kolliderande standardavtal i allmänhet, dels 

kring den svenska synen på problemet, kommer en komparativ metod att användas. Genom att 

angripa problematiken med en multilateral komparativ metod
1
 är vår avsikt framförallt att 

finna ömsesidiga åsikter internationellt för hur problematiken bör behandlas. Avvikande 

åsikter kommer givetvis behandlas men fokus kommer att läggas på de gemensamma 

tendenser som en sammantagen bild ger för handen. 

 

När man tillämpar den komparativa metoden och jämför olika rättsordningar är det viktigt att 

beakta de skillnader som föreligger mellan de olika rättsordningarna. Det är därför relevant att 

ta hänsyn till vilken hierarki som råder mellan olika rättskällor i den rättsordning som 

behandlas. Vi kommer därför, beroende på vald rättsordning, att använda samt tolka 

rättskällorna delvis olika. Framförallt kommer detta ta sig till uttryck genom att praxis 

kommer tillmätas extra vikt när vi behandlar de rättsordningar som grundar sig i common law. 

 

Risken med att tillämpa den komparativa metoden är, i linje med ovanstående, att resultat av 

en komparativ studie i slutändan ofta präglas av rätten i det land som utföraren av studien 

kommer ifrån. De slutsatser vi gör utifrån den komparativa analysen kommer därför göras 

med en viss försiktighet, för att innehållet inte ska brista i trovärdighet.  

 

                                                 
1
 En jämförelse mellan fler än två rättsordningar. Bogdan, Komparativ rättskunskap, s 56 



8 

 

1.5 Nationella och internationella regelverk 

Vi kommer nedan kortfattat redogöra för de olika rättskällor och regelverk som vi kommer att 

behandla samt varför vi anser att dessa är relevanta. 

1.5.1 Internationella rättskällor 

Avtal mellan parter sluts dagligen över landets gränser och flertalet rättskällor har arbetats 

fram för att försöka få en enhetlig lösning som är anpassat efter internationell handel. För att 

läsaren skall få en överblick av de internationella rättskällor som behandlas i denna uppsats 

har vi valt att inledningsvis presentera en kort bakgrundshistorik till de internationella 

rättskällorna vi kommer behandla.  

1.5.1.1 CISG 

CISG är ett internationellt vedertaget regelverk som bygger på 1980 års FN konvention och 

används idag frekvent av avtalsparter över hela världen.
2
 Syftet var att försöka få en uniform 

lagharmonisering som kan gälla vid internationell handel. Värt att notera är dock att CISG 

endast är tillämplig när avtalet är internationellt, det vill säga när handel sker över gränserna, 

jfr artikel 1. CISG trädde i kraft i Sverige den 1 januari 1989, dock inte i sin helhet. CISG 

består av fyra olika avdelningar, del I behandlar tillämpningsområdet och vissa allmänna 

principer, del II behandlar ingående av avtal, del III innehåller bestämmelser om parternas 

skyldigheter samt påföljder av avtalsbrott och del IV behandlar förhållandet mellan andra 

konventioner, tillträde och uppsägning från CISG.
3
 Vi kommer dock endast beröra del II, 

vilken inte är antagen av Sverige, eftersom denna avdelning är den som är relevant för vad 

som behandlas i denna uppsats. 

1.5.1.2 UNIDROIT Principles  

UNIDROIT Principles färdigställdes 1994 av en samling advokater, skiljemän och 

akademiker. Motivet till UNIDROIT Principles var från början att verka som en modellag, 

men den syftar även till att verka som ett komplement till lagvalsklausuler. Ett mer 

långtgående syfte med modellagen är även att den ska fungera som en fristående rättskälla då 

parter inte hänvisat till den i sina avtal.
4
 I vissa situationer har även UNIDROIT Principles till 

uppgift att fylla ut frågor som CISG har utelämnat. UNIDROIT Principles kan dock inte 

tillämpas på grund av sin egen existens, ex proprio vigore, utan det krävs således att avtalet 

                                                 
2
 Svernlöv, Internationella avtal – I teori och praktik, s 23 

3
 Ramberg/Herre, Internationella köplagen, s 49 

4
 Svernlöv, Internationella avtal - i teori och praktik, s 40 
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hänvisar till principen. Vid avsaknad av en lösning i den valda rättskällan kan dock principen 

tillämpas utan en uttrycklig hänvisning, om det via ett realistisk antagande av partsavsikterna 

visar att UNIDROIT Principles kan tillämpas.
 5

   

1.5.1.3 PECL  

PECL är en europeisk avtals- och obligationsrätts-kodifiering som publicerades 2003. PECL 

har tagits fram av verksamma jurister från EU:s medlemsländer. Arbetsgruppen bestod till 

stor del av upphovsmännen till CISG och UNIDROIT Principles, många likheter mellan de 

tre rättskällorna går således att finna. Syftet med PECL är att det kan användas som allmänna 

regler inom kontraktsrätten. Principerna blir, precis som UNIDROIT Principles, tillämpliga 

när någon avtalspart har hänvisat till avtalet specifikt eller när parterna har valt en mer allmän 

hållning och till exempel hänvisat till lex mercatoria6. Vidare kan PECL, i vissa fall, tillämpas 

när det enligt tillämplig lag saknas en lösning på det uppkomna problemet.7 

1.5.2  Nationell rätt 

Vi har även valt att redogöra för hur Tyskland, USA och England ser på problematiken med 

battle of the forms. Detta motiveras med att dessa tre hör till de mest inflytelserika nationerna 

i världen och vid komparativa analyser används ofta dessa nationers rättsregler och principer 

som vägledning. Nationerna är även bland de största ekonomierna i världen och det sker 

dagligen affärstransaktioner mellan ett svenskt företag och ett företag i något av länderna, 

varför vi finner det motiverat att redogöra för just de här nationerna.  

1.5.2.1 Tysk rätt 

De tyska avtalsrättsliga reglerna regleras i BGB, Bürgerliches Gesetzbuch, som härstammar 

ända från tidigt 1900-tal. Det finns stora likheter mellan BGB och de nordiska ländernas 

avtalsrätt. När de nordiska ländernas rätt utformades utgjorde BGB en viktig förebild. I 

Tyskland gäller liksom i Sverige löftesprincipen vilken stipulerar att anbud och accept båda är 

bindande viljeförklaringar. Likheten i utformningen gör att vi anser det relevant och intressant 

att behandla hur detta rättsområde har löst problematiken med kolliderande standardavtal.
8
 

                                                 
5
 Ramberg/Herre, Internationella köplagen, s 66 

6
 Lex mercatoria är ett samlingsnamn för internationellt tillämpliga avtal och regler. Adlercreutz,  

Avtalsrätt 2, s 43 
7
 Ramberg/Herre, Internationella köplagen, s 86 

8
 Adlercreutz, Introduktion till komparativ och internationell avtalsrätt, s 15f.  
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1.5.2.2 Common law 

Den angloamerikanska och anglosaxiska rätten har sin utgångspunkt i common law, som 

tillämpas främst inom avtalsrätten. Common law har en kasuistisk prägel eftersom den 

innehåller den så kallade parol-evidence regeln. Regeln syftar till att vid en avtalstolkning tas 

hänsyn endast till vad som skrivits i avtalet.
9
 Detta leder till att avtal i USA är mer omfattande 

än den svenska rätten, då parterna försöker få med så många uttömmande situationer som 

möjligt in i avtalet. Common law i sig har fått sin karaktär genom rättsprinciper och begrepp 

som domstolarna i sin tur har utvecklat till att forma dagens common law. Common law har 

sin utgångspunkt i case law, där praxis tillmäts stor betydelse för framtida tvister.    

2. Allmän avtalsrätt 

Avtalslagen innehåller regler om slutande av avtal, fullmakt och rättshandlingars ogiltighet. 

Lagen är på intet sätt uttömmande och avtalsrättsliga frågor bör belysas utifrån dess 

grundläggande principer. Ett avtal föregås av två rättshandlingar, anbud och accept.  En 

rättshandling i avtalslagens mening är enligt obligationsrättskommitténs motiv ”Alla 

viljeförklaringar, vilka hava till syfte att grundlägga, förändra eller upphäva ett 

rättsförhållande”. Enligt motivet är det den grundläggande tanken att det är parternas vilja och 

dess syfte som är avgörande för rättshandlingen. Detta synsätt får anses ha en nära koppling 

till naturrätten, där viljan ansågs vara det rättsskapande elementet. Samtidigt är det vad som 

faktiskt kommer till uttryck, inte nödvändigtvis den inre viljan, som ofta tillmäts rättslig 

betydelse. Detta motiveras av samhällets behov av trygghet i omsättningen och brukar 

benämnas tillitsprincipen eller godtrosskyddsprincipen.
10

 Avtalslagen är subjektiv i den 

bemärkelsen att lagen bygger på samspelet mellan parternas vilja samt vad parterna insett. 

Även principen att avtal skall hållas, pacta sunt servanda, får anses rättfärdigas av behovet av 

trygghet i omsättningen.
 
Samtidigt finns det mycket som talar för att svensk rätt idag tar större 

hänsyn till den faktiska viljan och avsikten i konkreta fall, detta kan exempelvis illustreras av 

den alltmer omfattande konsumentlagstiftningen som på många sätt mjukar upp inställningen 

till den grundläggande principen pacta sunt servanda. Enligt definition kommer ett avtal till 

stånd genom utväxling av anbud och accept av sammanstämmande innehåll.
11

 Denna uppsats 

är tänkt att beröra de situationer som uppkommer, när villkor i två avtal ej till fullo 

överensstämmer, men avtal de facto har kommit till stånd. Avtalslagens innehåll ger inte en 

                                                 
9 Lindholm, Fremmede retsbegreber i nordisk kontraktsret, s 9 
10

 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s 20 ff 
11

 Adlercruetz. Avtalsrätt 1, s 47 
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fullgod lösning av vårt problem varför det är intressant att utreda avtalsrätten på ett djupare 

plan. 

2.1 Löftesprincipen och Kontraktsprincipen 

Löftesprincipen är den princip som kodifierats i svensk rätt och som kommer till uttryck i 1 § 

första stycket avtalslagen, anbud och accept är enligt denna paragraf bindande var för sig. 

Denna princip skiljer sig från kontraktsprincipen som exempelvis tillämpas i såväl engelsk 

som amerikansk common law, där anbudet blir bindande först genom accepten. Det som 

skiljer de två principerna åt är alltså att anbudsgivaren är ensidigt bunden av anbudet enligt 

löftesprincipen medan bundenhet för anbudsgivaren enligt kontraktsprincipen uppstår först 

när anbudet accepterats av motparten, det vill säga bundenheten uppstår enligt 

kontraktsprincipen samtidigt för avtalsparterna.
12

 

2.2 Kontraktuell lojalitetsplikt 

Trots att det får anses föreligga en viss grundläggande syn i svensk rätt att avtalsparter skall 

visa varandra viss hänsyn och lojalitet i ett avtalsförhållande är inte den kontraktuella 

lojalitetsplikten tillnärmelsevis lika självklar och vedertagen som ovan nämnda principer. 

Lojalitetsplikten har i praxis ofta fått en undanskymd roll men det finns mycket som talar för 

att lojalitetsplikten på senare år fått en starkare ställning i praxis, såväl nationellt som 

internationellt.
13

 Frågan om lojalitetsplikt har varit särskilt omtalad i pre-kontraktuella 

förbindelser såsom culpa in contrahendo och har tillmäts betydelse i praxis, framförallt när det 

varit fråga om ömsesidiga avsiktsförklaringar.
14

 Huruvida lojalitetsplikten påverkar 

avtalsrelationen i ett senare skede, när parterna redan börjat prestera, är dock av större intresse 

i denna uppsats. Lojalitetsplikten bör, enligt Holm, anses ha ett nära samband med löftestrohet 

och i sin tur med avtalsbundenhet. Det torde därmed även ligga i lojalitetspliktens natur att 

avtalsparterna enligt denna princip bör uppfylla avtalet i enlighet med dess andemening.
15

  

3 Allmänt om standardavtal 

Ett standardavtal är typiskt sett en mängd avtalsvillkor samlade i ett förtryckt dokument. 

Brukligt är att kontrahenterna endast behöver fylla i vilken vara som avtalet syftar till, 

leveranstid och pris. Bernitz definierar begreppet enligt följande:  

                                                 
12

 Ramberg & Ramberg, Avtalsrätten – en introduktion, s 51 
13

 Hultmark, Juridisk tidskrift, 91/92, s 701 
14

 Se NJA 1990 s 745 & NJA 1978 s 147 
15

 Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, s 43 
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”Standardavtal kan definieras såsom sådana avtal, som helt eller delvis ingås enligt i förväg 

formulerade standardiserade villkor, avsedda att tillämpas likartat i ett större antal konkreta 

avtalssituationer av viss art i vilka åtminstone den ena avtalsparten växlar, och som såvitt 

gäller dessa villkor inte har blivit föremål för individuell förhandling.” 
16

   

 

Karakteristiskt för standardavtal är att de oftast upprättas av den ena parten utan att motparten 

är delaktig och förhandlar om avtalets innehåll. Konsekvensen av att avtalet är ensidigt 

upprättat är att standardavtalet tenderar att gynna den part som författade det. Dock har inte 

alla standardavtal denna karaktär. Det finns även standardavtal som skiljer sig en aning från 

det ensidigt upprättade standardavtalet, så kallade agreed documents. Dessa avtal upprättas 

genom gemensamma förhandlingar mellan parterna eller mellan vissa organisationer. Det 

finns en mängd standardavtal vilka är avsedda att tillämpas på viss typ av transaktion eller 

inom en viss bransch. Exempel på sådana standardavtal är AB04 (Allmänna bestämmelser för 

byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) och NL01 (Allmänna leverans-

bestämmelser för leveranser av maskiner och annan mekanisk, elektrisk och elektronisk 

utrustning). Ett branschavtal måste inte vara ett agreed document eftersom branschavtalen 

även kan upprättas ensidigt.
17

   

3.1  Inkorporering av standardavtalet 

För att en part skall kunna göra ett standardavtal gällande krävs det att parten på något sätt 

påkallat sin vilja, gentemot kontrahenten, att använda sig av ett visst standardavtal. Enligt 

Ramberg kan detta ske på fyra olika sätt: 

 

1. Avtalet bifogas till övrig dokumentation 

2. Hänvisning till standardavtalet i huvudavtalet eller annat dokument 

3. Parterna har tidigare använt sig av ett visst standardavtal (partsbruk). 

4. Standardavtalet används genomgående i en viss bransch (branschpraxis)
18

 

 

Bernitz väljer att inte presentera en uttömmande lista över hur standardavtalet blir en del av 

huvudavtalet. Han menar att en part som vill göra standardavtal gällande måste underrätta 

motparten, muntligt eller skiftligt, om standardavtalets villkor och att underrättelsen måste ske 
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före avtalsslutet. Om standardavtalet inte finns i direkt anslutning till huvudavtalet måste det 

finnas en tydlig hänvisning till var standardavtalet kan inhämtas för att det skall bli giltigt. En 

vanligt förekommande situation i kommersiella förhållanden är att motparten, av olika 

anledningar, inte tar del av standardavtalet trots att en tydlig hänvisning finns.
19

 Praxis från 

HD tyder på att det inte går att ställa krav på att motparten faktiskt har läst avtalet. I NJA 

1980 s 46 stämde en lastbilscentral en byggnadsfirma till tingsrätten. Byggnadsfirman 

invände att tingsrätten ej var behörig instans eftersom byggnadsfirman hade hänvisat till ett 

standardavtal vari en skiljeklausul var intagen. Trots att lastbilscentralen inte hade tagit del av 

avtalet fann HD att hänvisningen till avtalet räckte för att det skulle bli gällande. Om villkoren 

eller ett enskilt villkor är särskilt betungande för motparten ställs det dock högre krav på 

inkorporeringen. Med betungande villkor menas villkor som upptagits i ett ensidigt upprättat 

standardavtal som ställer motparten i en betydligt sämre situation än vad den dispositiva rätten 

gör. I dessa fall måste motparten bringas kännedom gällande det betungande villkoret såvida 

inte motparten kände till eller bort känt till bestämmelsen.
20

 

3.2 Syftet med standardavtal 

Standardavtalets primära syfte är att de för båda avtalsparter rationaliserar olika typer av 

transaktioner. Framförallt innebär ett frekvent användande av standardavtal att 

transaktionskostnaderna minskar eftersom de påskyndar avtalsslut. Vidare bidrar användning 

av standardavtal till en ökad förutsebarhet och trygghet på det område som avtalet reglerar 

eftersom standardavtalen både kan fastställa och frångå den dispositiva rätten.
21

  

3.3 Skyddsklausuler  

För att gardera sig mot motpartens villkor förekommer det att parterna, i sitt standardavtal, tar 

in en så kallad skyddsklausul.
22

 Skyddsklausulen innebär att parten förklarar sig endast agera 

på sina egna villkor; inga andra villkor skall alltså tillämpas i avtalsförhållandet.
23

 Frågan är 

vilken betydelse en sådan klausul skall tillmätas när två standardavtal kolliderar. Ramberg 

skriver att skyddsklausuler i samband med kolliderande standardavtal är ett ”logiskt 

dilemma”. Först när det är utrett vilket standardavtal som skall gälla mellan parterna kan 

skyddsklausulen tillmätas betydelse. En klausul i ett icke gällande standardavtal kan givetvis 
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inte binda en part.
24

 Adlercreutz hävdar ett sådana skyddsklausuler, i svensk rätt, sällan kan 

tillmätas någon betydelse som en i förväg avgiven reklamation mot motpartens villkor.
25

 Det 

bör dock ifrågasättas huruvida en skyddsklausul kan anses vara ett särkilt betungande villkor 

(Se punkt 3.2 ovan). Särskilt betungande villkor måste komma till motpartens kännedom för 

att villkoren skall bli en del av avtalsinnehållet.
26

 Även Adlercreutz menar att en 

skyddsklausul, för att överhuvudtaget bli giltig måste ha framhävts av den ena avtalsparten.
27

 

4. Avtalslagen 

Problematiken med kolliderande standardavtal är i svensk doktrin omdiskuterad och frågan är 

enligt vilken rättsgrund frågan bör avgöras i svensk rätt. En synnerligen förenklad lösning och 

syn på problemet är att frågan uteslutande ska lösas utifrån avtalslagens mekaniska syn på 

anbud och accept. Det har dock presenterats ett flertal andra synvinklar på hur problematiken 

kan och bör lösas. Hellner anser exempelvis att avtalslagen inte överhuvudtaget lämpar sig för 

att lösa problematiken kring kolliderande standardavtal utan att frågan bör lösas enligt mer 

allmänna standardavtalsrättsliga principer.
28

 Bristen på praxis gällande kolliderande 

standardavtal är, med största sannolikhet, en följd av att skiljedomsförfarande oftast avgör 

tvister av detta slag. Problematiken med kolliderande standardavtal bör, för att kunna utredas i 

sin helhet, delas upp i två olika stadier. För det första måste man konstatera att ett avtal de 

facto föreligger. För det andra hur problematiken bör lösas när ett avtal föreligger. I doktrinen 

behandlas ofta dissens och följden att ett avtalslöst tillstånd uppkommer som en 

lösningsmodell avseende kolliderande standardavtal. Eftersom problematiken med 

kolliderande standardavtal ofta uppkommer när avtalsparterna redan under en tid agerat som 

om ett avtal föreligger torde ett avtalslöst förhållande varken vara en lösning eller ett önskvärt 

scenario för avtalsparterna. Partsviljan torde därmed vara att avtalsförhållandet mellan 

parterna skall kvarstå. Att ett avtalslöst tillstånd de facto kan vara för handen behöver dock på 

inget sätt vara irrelevant i sammanhanget och kommer behandlas i de fall detta är nödvändigt.  

4.1 Oren accept – 6 § första stycket avtalslagen 

En oren accept skall betraktas ”såsom avslag i förening med nytt anbud” enligt lydelsen i 6 § 

första stycket avtalslagen.  En oren accept kan definieras som ett antagande svar som i sig 
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framstår som en accept men som innehåller avvikelser och därmed inte motsvarar anbudet.
29

 

Denna dissens, det vill säga skiljaktiga meningen i anbudet och accepten, medför därmed att 

ett avtal ej uppkommit. Lagstiftaren torde då mena att om partsviljan inte till fullo 

överensstämmer skall ett avtal inte anses ha uppkommit mellan avtalsparterna. 

4.2 Motparts passivitet – 6 § andra stycket avtalslagen  

6 § andra stycket erbjuder en undantagsregel från vad som stadgas i 6 § första stycket. I 6 § 

andra stycket stadgas att trots att en accept är oren, det vill säga skiljer sig från anbudet, kan 

acceptens innehåll komma att utgöra en del av avtalet. För att uppnå detta krävs det att två 

subjektiva rekvisit är uppfyllda. För det första måste acceptanten tro att dennes accept 

överensstämmer med anbudet. För det andra måste anbudsgivaren inse att acceptanten trodde 

att anbud och accept överensstämde. Om anbudsgivaren inte reklamerar till acceptanten, 

såvida nämnda förutsättningar är för handen, blir anbudsgivaren bunden av accepten. 

4.3 Kvasikontrakt 

Trots att dissens föreligger och följden blir ett avtalslöst tillstånd kan det fortfarande finnas ett 

behov av att avgöra huruvida parterna har ersättningsanspråk gentemot varandra. Denna 

situation, att avtalsparterna binds vid en skälig prestationsskyldighet trots att ett avtal ej 

föreligger brukar benämnas kvasikontrakt.
30

 Eftersom detta förhållande mellan parterna ej är 

att anse som ett avtal i ordets rätta bemärkelse kvarstår frågan utifrån vilken rättslig grund 

frågan skall avgöras. Avgörande för förhållanden och ersättningsanspråk av denna natur (jmf 

culpa in contrahendo) är huruvida ansvaret bör lösas enligt kontraktuella eller 

utomobligatoriska regler.
31

 För att utförligt behandla frågan krävs en omfattande redogörelse 

vilket ej känns relevant för denna uppsats. Vi anser dock att det är relevant att belysa att 

parterna kan bli föremål för ersättningsanspråk, trots att ett avtalslöst tillstånd föreligger. 

4.4 Den klassiska avtalsmekanismen – en kommentar 

Den avtalsmekaniska synen som präglar avtalslagen är enkelt uppbyggt och väldigt konkret i 

sin lydelse. När två parter utväxlar standardavtal är det svårt att koppla ihop dessa med den 

klassiska synen på anbud och accept. Användandet av standardvillkor är i sig ett bevis för att 

parterna har ett behov av att frångå den dispositiva rätten.
32

 En strikt tillämpning av 6 § första 

stycket avtalslagen skulle leda till att parterna på grund av att deras viljeförklaringar ej 
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överensstämmer, det vill säga dissens föreligger, befinner sig i ett avtalslöst tillstånd i dessa 

fall. Denna förhållandevis strikta syn, enligt lagtextens lydelse, på avtalsslut lämpar sig inte 

särskilt väl att tillämpa som en lösning när det kommer till problematiken kring kolliderande 

standardavtal eftersom problematiken oftast uppstår när parterna redan börjat prestera.33 Det 

är just denna situation vi avser utreda och därutöver torde det sällan vara partsviljan, i de 

kommersiella avtalsförhållanden denna uppsats inriktar sig mot, att ett avtalslöst tillstånd 

uppkommer. 

 

Som vi nämnt tidigare är problematiken med kolliderande standardavtal sparsamt utredd i 

svensk rätt. Avsaknaden av praxis på området gör det än svårare att utröna den svenska 

”synen” på problematiken. Ett av de få rättsfall, kanske det enda i svensk praxis, som direkt 

berör problematiken kring kolliderande standardavtal är NJA 1916 s 583, som fick rättsföljden 

att ett avtal ej kommit till stånd. I detta fall hade säljaren hänvisat till sina 

standardavtalsvillkor varpå köparen i accepten i sin tur hänvisat till sina standardvillkor, dessa 

översändes dock till säljaren först i efterhand. Säljaren yrkade då att avtalet skulle ogillas. 

Accepten bedömdes som oren och HD ansåg att ett bindande avtal ej hade kommit till stånd. 

Värt att notera är att avtalsparterna i detta fall ej hade börjat prestera som om ett avtal förelåg 

och att ena parten yrkade att avtalet skulle ogillas.34 Detta rättsfall, som är det närmaste en ren 

situation med kolliderande standardavtal i svensk praxis, får anses vara föråldrat och idag ha 

spelat ut sin rätt. Rättsfallet präglas dock av den klassiska synen på avtalsslut som avtalslagen 

ger för handen och då i vårt fall främst tillämpningen av 6 § avtalslagen. 6 § avtalslagen är 

utformad för själva avtalets ingående innan avtalsparterna börjat prestera. 6 § första stycket 

avtalslagen ger därmed ingen vägledning eftersom tvister av detta slag oftast uppkommer 

efter det att fullgörandet påbörjats eller avslutats.35 Problemet blir då att avgöra 

avtalsinnehållet i efterhand och tanken är att denna problematik delvis skall lösas utifrån 6 § 

andra stycket avtalslagen. 

 

6 § andra stycket avtalslagen är dock, om möjligt, ännu sämre att tillämpa i fråga om 

kolliderande standardavtal på grund av lagrummets dubbla subjektiva rekvisit. Enligt 6 § 

andra stycket kan ett antagande svar som i och för sig är att anse som en oren accept trots allt 

binda motparten, om denne inte reklamerar den orena accepten inom skälig tid. Gör inte 
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motparten detta skall ett avtal anses ha kommit till stånd i enlighet med det antagande svaret. 

Så långt skulle 6 § andra stycket avtalslagen utan tvivel kunna tillämpas avseende 

problematiken med kolliderande standardavtal. Dock så ställer lagrummet upp två subjektiva 

rekvisitet som leder till att en tillämpning i dessa fall blir i stort sett omöjlig. Dels måste 

avsändaren av accepten anse att denna stämmer överens med anbudet (godtrosrekvisit), dels 

måste mottagaren inse detta. Låt oss säga att köparen skickar ett anbud och hänvisar till sina 

standardavtalsvillkor varpå säljaren skickar en accept med hänvisning till sina 

standardavtalsvillkor. Givet att båda parterna inte hänvisar till samma standardavtal vore det 

omöjligt, i vart fall mycket naivt, att tro att säljaren ansett att dennes accept med hänvisning 

till sina standardvillkor överensstämde med anbudet. Lika orimligt är det att tro att köparen 

när denne mottar den orena accepten måste ha insett att säljaren trodde denna överensstämde 

med anbudet.36 Även om avtalsparterna de facto inte noggrant läser standardavtalsvillkoren, 

vilket ofta kan vara bakgrunden till att vår problematik uppkommer, måste faktumet att 

parterna hänvisat till två olika standardavtal i sig vara en signal för att anbudet och accepten 

väsentligt skiljer sig åt.37 Avseende problematiken med kolliderande standardavtal ger därmed 

6 § andra stycket avtalslagen inte heller den någon vägledning.  

 

Eventuellt skulle parts realhandlande kombinerat med passivitet för den mottagna orena 

accepten få följden att ett avtal föreligger enligt det sist bifogade standardavtalet. Huruvida 

denna passivitet i kombination med realhandlande från motparten kan tillmätas betydelse är 

behandlat i NJA 1980 s 46 och har nära anknytning till frågan om motparts passivitet i 6 § 

andra stycket avtalslagen. I detta fall hade lastbilscentralen träffat ett muntligt avtal med en 

byggnadsfirma utan att de allmänna villkoren berörts närmare. Byggnadsfirman skickade 

senare ett skriftligt avtal med hänvisning till deras standardavtal varpå lastbilscentralen 

fullgjorde avtalet utan att reklamera över avtalets innehåll. Lastbilscentralen ansågs i HD 

bunden vid avtalet i sin helhet på grund av sitt realhandlande i kombination med sin 

passivitet. Värt att notera i detta fall är alltså att lastbilscentralen blev bunden av sin passivitet 

trots att de subjektiva rekvisiten i 6 § andra stycket avtalslagen ej var uppfyllda. Huruvida 

denna lösning är tillämplig på fall där båda parter hänvisat till sina respektive standardavtal är 

ytterst tveksamt men rättsfallet belyser ändock vikten av parts realhandlande. 
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4.5 36 § avtalslagen 

Denna generalklausul infördes i svensk rätt 1976 för att ge domstolarna ökade möjligheter att 

jämka och åsidosätta oskäliga avtalsvillkor, framförallt för att skydda en svagare part. 

Generalklausulen tillkom eftersom den befintliga avtalsregleringen delvis ansågs föråldrad 

och inte stämde överens med framförallt senare tillkomna konsumenträttsliga regler. 

Paragrafen är dock inte endast tillämplig i konsumentförhållanden utan den kan tillämpas över 

hela det förmögenhetsrättsliga området.
38

 Vid bedömning av vad som skall anses som oskäligt 

skall domstolen göra en sammantagen bedömning utifrån avtalet i sin helhet och beakta alla 

relevanta omständigheter som kan hänföras till avtalsförhållandet
39

 Generalklausulen har idag 

fått stort utrymme i praxis och ligger ofta till grund för avgöranden i avtalsrättsliga frågor när 

avtalslagen i övrigt inte räcker till. Av denna anledning finner vi paragrafen extra intressant 

och vi kommer i ett senare skede av denna uppsats att återkomma till 36 § avtalslagen för att 

undersöka huruvida den även kan tillämpas på problematiken med kolliderande standardavtal. 

5. Lösningsmodeller  

Vi kommer fortsättningsvis uteslutande utgå ifrån att ett avtalsförhållande föreligger och 

endast utreda vad som skall anses utgöra avtalsinnehållet. För att läsaren fortsättningsvis skall 

ha en klar bild av vilka olika lösningsmodeller som har presenterats i doktrinen, såväl 

internationellt som nationellt, skall dessa kortfattat redogöras för nedan.  

5.1 First och last shot 

First shot-modellen innebär att det är den första viljeförklaringen som skall vinna företräde, 

det vill säga det standardavtal som först inkorporerades i huvudavtalet, om det inte tydligt har 

bestridits av motparten. Att motparten endast väljer att i sin tur översända sina villkor är ej en 

tillräcklig reklamation av den första viljeförklaringen, motparten måste uttryckligen bestrida 

de standardavtalsvillkor han först delgivits.
40

  

 

Last shot innebär att det standardavtal som senast avsändes, dock före avtalsslutet, vinner 

företräde. Detta under förutsättning att ingen reklamation från motparten har skett. Bernitz 
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hävdar att denna modell är den lösning som är mest förenlig med de svenska avtalsprinciper 

och reglerna om oren accept och passivitet i 6 § andra stycket avtalslagen.
41

 

 

Dessa båda lösningsmodeller får konsekvensen att den ena partens standardavtalsvillkor 

tillämpas fullt ut. Utgångspunkten för såväl last shot som first shot är därmed att det i 

slutändan är ena partens uttryckta viljeförklaring, det vill säga viljan att använda ett visst 

standardavtal, som skall gälla fullt ut.
42

  

5.1.1 The performance rule 

En lösningsmodell som i doktrinen stundtals får en egen benämning, men som har en väldigt 

nära koppling till last shot-modellen är the performance rule. Denna lösningsmodell innebär 

exempelvis att köparen blir bunden av säljarens standardavtal när köparen accepterat säljarens 

prestation utan att ha protesterat mot villkoren.
43

 Detta torde innebära att om säljaren levererar 

en vara till köparen som denne tar emot utan att invända att protestera mot standardvillkoren 

blir han bunden av standardavtalet. På så sätt accepterar köparen säljarens prestation 

konkludent, alltså genom sitt handlande. Både Ramberg och Lehrberg intar en ställning som 

inte endast tar sikte på köparens konkludenta handlande utan även säljarens agerande. Det 

spelar alltså ingen roll huruvida det är köparen eller säljaren som accepterar en prestation, 

utan att protestera mot det senaste standardavtalet, för att avtalsbundenhet skall uppkomma.
44

 

5.2 Knock-out rule  

En annan lösning på problemet är att inte se standardavtalen som odelbara som i de 

föregående lösningsmodellerna. Lösningsmodellen innebär att man jämkar samman 

överensstämmande villkor från parternas båda standardavtal. De villkor som inte 

överensstämmer med varandra blir icke tillämpliga. Detta innebär att rätten får tolka och fylla 

ut standardavtalen på de punkter som inte överensstämmer.
45

 Göranson menar att modellen, 

på ett teoretiskt plan, är viktig eftersom den tydligt markerar ett avsteg från den mekaniska 

synen som 6 § avtalslagen ger för handen. Dock hävdar Göranson att ifrågavarande 

lösningsmodell ligger i linje med tillämpningen kring 36 § avtalslagen. Adlercreutz menar att 

de villkor som inte överensstämmer skall bli ogiltiga och problemen skall istället lösas med 
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hjälp av den dispositiva rätten.
46

 

5.3 Situationsanpassad lösning  

Det har inom doktrinen växt fram alternativa lösningsmetoder till de ovan presenterade.  

Adlercreutz menar att det inte går att ställa upp en regel som är lämplig för alla situationer. 

Istället skall stor vikt läggas vid omständigheter som är viktiga i det enskilda fallet. Ett 

exempel på detta är om den ena parten har hänvisat till ett så kallat agreed document skall 

detta vinna företräde framför ett inom den aktuella branschen mindre använt standardavtal. 

Andra tolkningsfaktorer som är värda att beakta är huruvida lösningen är förenlig med 

dispositiva rättsregler, gängse bruk samt på vilket sätt som hänvisningen till standardavtalet 

har skett.
47

   

6. CISG 

6.1 Artikel 19 CISG 

Den grundläggande principen att en oren accept skall betraktas som ett avslag i förening med 

ett nytt anbud återges i artikel 19(1) CISG och har samma innebörd som den svenska 

motsvarigheten, 6 § första stycket avtalslagen. Undantaget till denna huvudregel är dock 

något mer applicerbar på problematiken kring kolliderande standardavtal än den svenska 

motsvarigheten. Enligt artikel 19(2) CISG
48

 skall en oren accept som inte väsentligen ändrar 

villkoren i anbudet gälla om motparten ej reklamerar den orena accepten utan oskäligt 

dröjsmål. 19(2) CISG stadgar alltså en reklamationsplikt för att undvika bundenhet till en oren 

accept som inte väsentligen ändrar innehållet i anbudet. Denna regel är till skillnad från regeln 

om motparts passivitet i 6 § avtalslagen objektivt utformad och inte subjektiv, vilket gör att 

den lämpar sig bättre i fråga om kolliderande standardavtal.
49

 Det faktum att acceptgivaren 

har vetskap om att hans accept skiljer sig från anbudet har enligt CISG:s reglering därmed 

ingen inverkan på acceptens giltighet i sig.
50

 Denna vetskap torde i de flesta fall, om inte alla, 

föreligga hos parterna i fråga om kolliderande standardavtal. I vilken utsträckning artikel 
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19(2) CISG kan bli tillämplig i dessa fall beror helt på vad som anses ”väsentligen ändra” 

innehållet i anbudet.  

6.1.1 ”Materiality test” 

För att avgöra vad som menas med ”väsentligen ändra” krävs att man gör ett så kallat 

materiality test.
51

 I artikel 19(3) CISG
52

 finns en uppräkning över vad som anses ”väsentligen 

ändra” innehållet i anbudet. Denna uppräkning är inte uttömmande men ger god vägledning 

för hur artikel 19(2) skall tolkas. I praktiken innebär uppräkningen i artikel 19(3) att de flesta 

ändringar, vid en situation med kolliderande standardavtal, de facto anses vara väsentliga 

ändringar.  

6.2 Giltighetsregeln 

Som vi tidigare nämnt uppkommer problematiken med kolliderande standardavtal oftast när 

parterna redan har börjat prestera. I dessa fall kan det finnas skäl att undvika att ett avtalslöst 

tillstånd uppkommer och se det som att parterna genom sitt agerande konkludent accepterat 

avtalet; denna så kallade giltighetsregel (favor contractus) har fått stöd i praxis
53

.
54

 Även 

ändringar som i och för sig är väsentliga kan i dessa fall i efterhand accepteras om det framgår 

att ändringen är att anse som vedertagen utifrån parternas avtalspraxis och/eller handelsbruk. 

En ändring av detta slag behöver inte ens ses som en ändring utan kan snarare vara att ses som 

ett förtydligande av anbudet om det finns stöd för detta i parternas avtalspraxis och 

handelsbruk.
55

 

6.3 Artikel 19 CISG – en kommentar 

Till skillnad från 6 § avtalslagen med sina två subjektiva rekvisit, kan artikel 19 med sitt 

objektiva rekvisit till en början anses vara mer anpassat för problematiken med kolliderande 

standardavtal. Ett avtal kan anses ha slutits, oberoende av parternas subjektiva insikter, trots 

att det föreligger avvikelser mellan accept och anbud, förutsatt att ändringen inte är väsentlig. 

Vad som är väsentliga ändringar stadgas i artikel 19(3); pris, betalning, kvalitet och kvantitet, 

tid och plats för avlämnande, ansvarighet och lösning av tvister anses alltid vara en väsentlig 

skillnad. De flesta av dessa faktorer torde, i någon form, ingå i standardavtalsvillkor vilket 

                                                 
51

 Ramberg/Herree, Internationella köplagen- en kommentar, s 160  
52

 Artikel 19(3) CISG: ”Additional or different terms relating, among other things, to the price, payment, 

quality and quantity of the goods, place and time of delivery, extent of one party's liability to the other or the 

settlement of disputes are considered to alter the terms of the offer materially”. 
53

 Se 10-07-96 Handelsgericht Zurich, 31-03-95 Oberlandesgericht Frankfurt, jmf artikel 9 CISG 
54

 Ramberg/Herre, Internationella köplagen- en kommentar, s 162 
55

 Ramberg/Herre, Internationella köplagen- en kommentar, s 163 



22 

 

leder till att varje situation med korsande hänvisningar av standardavtal torde utgöra en 

väsentlig ändring i avtalet. Korsande hänvisningar kommer därmed i de flesta fall falla in 

under artikel 19(3), och parterna får då falla tillbaka på huvudregeln i 19(1), vilket strikt 

tillämpat försätter parterna i ett avtalslöst tillstånd. En sådan lösning skulle leda till att 

parterna skulle kunna spekulera på motpartens bekostnad och kunna utträda ur avtalet med 

hänvisning till att den orena accepten ej accepterats vid avtalets ingående. Följden skulle även 

bli att prestationer som redan fullbordats skall gå åter.
56

 Vilket vi tidigare nämnt berör vi 

problematiken då parterna redan börjat prestera; i detta läge torde det varken vara önskvärt 

eller bli fallet att parterna försätts i ett avtalslöst tillstånd.  

 

Uppräkningen i 19(3) är inte uttömmande, utan vägledning genom praxis och omständigheter 

i det konkreta fallet får avgöra frågan. Frågan om en ändring i villkoren skall anses vara en 

väsentlig ändring har, förutom de uppräknade exemplen i 19(3), behandlats utförligt i praxis 

och avgöranden visar på att tillsynes mindre väsentliga ändringar ändå ansetts väsentliga i 

CISG:s mening. Exempel på detta är 22-09-92 Oberlandesgericht Hamm där en accept som 

stadgade ett annat förpackningssätt ansågs utgöra en oren accept. Praxis visar härmed på att 

även tillsynes små ändringar i accepten leder till att ändringen ändock är väsentlig och därmed 

inte anses falla under artikel 19(2). I praktiken ger artikel 19 CISG endast en något bättre 

vägledning kring problematiken än vad den svenska avtalslagen ger.  

6.4 Battle of the forms 

I doktrinen återkommer åsikten att problematiken med kolliderande standardavtal ej kan lösas 

på ett tillfredställande vis utifrån CISG:s bestämmelser. Under framtagandet av konventionen 

fanns förslag på att problematiken skulle behandlas för sig men arbetsgruppen bakom CISG 

ansåg slutligen att det inte var önskvärt att på detta sätt göra skillnad på villkor som är 

dikterade på förhand, det vill säga standardavtalsvillkor, och vanliga villkor. Istället ansåg 

man att i första hand artikel 19 skulle vara tillämplig på problematiken och om inte denna 

artikel ger en tillfredställande lösning skall situation lösas enligt principen om good faith som 

stadgas i artikel 7 CISG.
57

 Eftersom vi konstaterat att artikel 19 i merparten av fallen inte 

kommer leda till tillfredställande lösning på problematiken krävs därmed en redogörelse för 

artikel 7 CISG. 
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6.5 Artikel 7 CISG 

I artikel 7 första punkten stadgas det att vid en tolkning av CISG skall hänsyn tas till good 

faith i internationell handel. CISG belyser i denna punkt vikten av att en tolkning av 

konventionen skall gå i linje med dess internationella karaktär.
58

 Det är dock artikel 7 andra 

punkten
59

 som är av störst intresse avseende denna problematik. Enligt lydelsen skall frågor 

som regleras i konventionen men som inte uttryckligen lösts, i första hand avgöras med hjälp 

av de principer konventionen är grundad på. Om även sådana principer saknas skall i andra 

hand lösningen sökas i den lag som är tillämplig enligt internationellt privaträttsliga regler. 

Första steget för att finna en lösning på problematiken, givet att artikel 19 ej är applicerbar, 

blir då att försöka hitta andra principer och rättsligt stöd inom konventionens ramar. 

6.6 Giltighetsregeln och last shot-modellen 

Med utgångspunkten att parterna börjat prestera enligt avtalet, vilket oftast är fallet när 

problematiken uppstår, uppkommer frågan i vilken utsträckning parternas realhandlande får 

inverkan på hur problematiken bör lösas. Om parterna har börjat prestera eller avtalet till och 

med fullbordats tillämpas generellt sett giltighetsregeln, favor contractus, vilket innebär att ett 

avtal föreligger trots dissens. Tillämpningen av giltighetsregeln är i viss mån beroende av att 

anbud och accept i sig är giltiga, vilket regleras i artikel 14 respektive artikel 18 CISG.
60

 

Frågan om anbudet och accepten var för sig uppfyller kraven enligt nyss nämnda artiklar är en 

fråga för sig, vilket inte känns relevant att behandla närmare här. Den viktigaste frågan 

kvarstår dock, hur man ska avgöra vad som skall anses utgöra avtalsinnehållet. Detta beror på 

enligt vilka principer man väljer att söka stöd i. Ett alternativ som förordas i doktrinen är att, i 

linje med giltighetsregeln, lägga stor vikt vid parts konkludenta handlande. Den part som 

konkludent accepterat det senaste motanbudet blir bunden av detta. Den part som passivt 

mottagit den orena accepten blir alltså inte bara bunden av avtalet, då parterna börjat prestera, 

utan även innehållet i den orena accepten.61 Således blir det fråga om en tillämpning av last 

shot-modellen, det vill säga samma följd som om avvikelse i den orena accepten ej var 

väsentlig och mottagaren ej reklamerar i tid, jämför artikel 19 CISG. 
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6.7 Knock-out rule 

Last shot-modellen stämmer väl överens med den klassiska avtalsmekaniken i CISG men 

åsikterna i doktrinen går isär och behovet av en lösningsmodell som inte leder till att en part 

blir förfördelad är återkommande i doktrinen.
62

 En tillämpning av the knock-out rule torde 

snarare vara att föredra och denna lösningsmodell får alltmer stöd i praxis.
63

 Frågan är dock 

hur man finner rättsligt stöd för en tillämpning av the knock-out rule, mycket talar för att 

denna fråga får avgöras utifrån situationen i det enskilda fallet. Ett, ofta i doktrinen använt, 

sätt att lösa problemet är att tillämpa redan nämnda regler om good faith i artikel 7 CISG eller 

reglerna i artikel 6 CISG avseende parternas avtalsfrihet. På detta sätt kan man frångå den 

klassiska avtalsmekanismen som last shot ger uttryck för och fokus läggs istället vid 

partsviljan.
64

 På detta något krystade vis rättfärdigar man en tillämpning av knock-out rule 

genom att lägga stor vikt vid principen om den gemensamma partsavsikten, jämför artikel 8 

CISG. Följden blir då att domstolen fritt får tolka och utfylla avtalet, de villkor som 

överensstämmer står fast medan avtalet i övrigt får fyllas ut med dispositiv rätt. Problemet 

med denna variant är att varje stat har sin egen syn på good faith och det därmed är svårt att 

uppfylla kravet på enhetlighet gällande en tillämpning av konventionens bestämmelser.
65

 Ett 

annat sätt att angripa problematiken, för att nå en tillämpning av the knock-out rule, skulle 

enligt Rohwer och Coe vara att minimera betydelsen av artikel 19 ifråga om kolliderande 

standardavtal genom en extensiv tolkning av reglerna om branschsedvana och ömsesidigt 

partsbruk i artikel 9 CISG.
66

  Genom att tillämpa nämnda paragrafer torde det, utan att behöva 

gå utanför konventionens bestämmelser, vara möjligt att tillämpa the knock out rule, vilket 

framgår av praxis. 
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7.  PECL och UNIDROIT Principles 

7.1 UNIDROIT Principles – artikel 2.1.22 

Under artikel 2.1.2267 regleras specifikt hur en battle of the forms situation skall lösas. Den 

lösningsmodell som UNIDROIT Principles tar sikte på är klasulupplösning, the knock-out 

rule; villkor som står i strid med varandra skall ej tillämpas. Ett avsteg från en lösning som 

gynnar endera part har tagits och istället har en mer neutral  lösningsmodell konstruerats. 

Artikeln går därför ifrån den generella anbud-accept-modellen och istället skall de 

standardvillkor som är överensstämmande anses utgöra avtalsinnehåll, medan de motstridiga 

villkoren lämnas utan verkan. Artikel 2.1.22 utgår således från att det presumeras att ingen av 

parterna har läst villkoren och det finns därmed ingen rimlig anledning till att tillämpa villkor 

som parterna ej har kommit överens om.
68

     

7.2  PECL - artikel 2:209 

I artikel 2:209:1
69

 regleras frågan när två standardavtal kolliderar. I artikeln stadgas att om 

accepten hänvisar till ett annat standardavtal än vad anbudet gör skall detta inte ses som en 

väsentlig ändring av anbudet. Parterna blir alltså trots de kolliderade standardavtalen bundna 

av avtalet. Om en part inte önskar att bli bunden av avtalet, när två standardavtal kolliderar, 

stadgas i artikel 2-209:2 att reklamation till motparten måste ske. Reklamationen kan ske både 

före och efter den tidpunkt som accepten har avgivits. Sker reklamationen efter avgivandet 

måste den ske utan dröjsmål. Artikel 2:209 ger vägledning för hur problemet med de 

kolliderande standardavtalen skall lösas. De punkter, i de båda standardavtalen, som 

överensstämmer skall bli en del av avtalsinnehållet. Motsatt innebär detta att de villkor som 

inte är överensstämmande slår ut varandra och blir icke tillämpliga för parterna. Hur parterna 

skall lösa en eventuell konflikt när villkoren inte överensstämmer med varandra framgår ej 

direkt av artikeln. Ole Lando, som var med och arbetade fram PECL, menar att parterna i 

dessa fall får låta domstolen fylla ut avtalet för att nå en lösning på problemet.
70

 Lando menar 
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även att skyddsklausuler bör ges viss betydelse. Om en part tydligt har klargjort att han endast 

vill sluta avtal på grundval av sina egna villkor och motparten inte reklamerar ett sådant 

villkor blir villkoret gällande. Det räcker således inte med att låta skyddsklausulen vara en del 

i standardavtalet; villkoret måste anges separat, vid sidan av standardavtalsvillkoren.
71

 

8. Tyskland 

I tysk rätt regleras orena accepter i § 150 BGB. Likt den svenska avtalslagens 6 § skall en 

accept som inte överensstämmer med anbudet ses som ett avslag i förening med ett nytt 

anbud. En väsentlig skillnad från den svenska systematiken är hur motparten blir bunden av 

en oren accept. I svensk rätt krävs det, som ovan nämnts, att två subjektiva rekvisit är 

uppfyllda. I tysk rätt tillmäts realhandlandet en avsevärt större betydelse. Om motparten inte 

reklamerar en oren accept ses dennes passivitet som en konkludent accept av det nya anbudet. 

Om motparten reklamerar eller uppträder på ett sådant sätt att avtal ej är för handen 

uppkommer ingen avtalsbundenhet mellan parterna. Dissensen mellan anbudet och accepten 

leder således i dessa fall till ett avtalslöst tillstånd.
72

 Det tyska stadgandet gällande orena 

accepter är uppbyggt på ett nästintill identiskt sätt som 6 § avtalslagen men med en klar 

skillnad, synen på hur en oren accept leder till avtalsbundenhet. I tysk avtalsrätt uppställs inga 

krav på subjektiva insikter utan ett konkludent handlande, i form av en underlåtelse att 

reklamera, kan leda till att avtalsbundenhet uppstår. Det tyska stadgandet har tidigare använts 

som lösning på problematiken med kolliderande standardavtal. En tillämpning av den tyska 

regleringen, som reglerar orena accepter, på kolliderande standardavtal leder till att det sist 

bifogade standardavtalet, enligt last shot-modellen, vinner företräde. Förfarandet har fått 

medhåll framförallt i den äldre doktrinen.
73

 Trots att den tyska avtalsregleringen vid en första 

anblick kan tyckas passa väl för att lösa problemet med kolliderande standardavtal har rätten i 

tyskland frångått en strikt tillämpning av orena accepter.  

 

I ett rättsfall, Oberlandsgericht Köln  RBKR 1980 270, gjordes av den tyska rätten ett tydligt 

avsteg från att tillämpa reglerna om oren accept på kolliderande standardavtal. Konflikten 

gällde vilka villkor som skulle tillämpas när ena parten yrkade på skadestånd för utebliven 

fullgörelse. Accepten i förevarande fall innehöll andra villkor än de som bifogats till anbudet. 

Avtal slöts utan att anbudsgivaren reklamerade de nya villkoren. Rätten menade att den syn 
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som hade präglat tidigare avgöranden, det vill säga en tillämpning av 150 § om oren accept, 

inte lämpade sig särskilt väl för dessa situationer. Vidare menade rätten att last shot-modellen 

inte var förenlig med ett modernt sätt att göra affärer. Problemet löstes genom att tillämpa 

knock-out rule, de villkor som inte överensstämde blev icke tillämpliga. Fallet har bekräftats 

av senare avgöranden och visar således att tyskland frångått att tillämpa reglerna om orena 

accepter på problemet med kolliderande standardavtal.  

8.1 Kolliderande standardavtal 

Det har ovan påvisats att Tyskland har frångått att lösa problemetiken med kolliderande 

standardavtal med hjälp av reglerna om oren accept. Det finns dock fortfarande ingen direkt 

lagstiftning på hur problemet skall lösas. Doktrinen har dock varit starkt kritisk till att tillämpa 

reglerna om oren accept på problemet med kolliderande standardavtal. Senare uppkommen 

praxis visar att utgångspunkten är att parterna faktiskt vill, och har agerat som, att ett avtal 

skall ha anses kommit till stånd trots att det föreligger skillnader i fråga om vilket avtal som 

skall gälla. Stöd för denna inställning fås genom en motsatstolkning till § 154 BGB. 

Problemet har lösts genom att tillämpa de villkor som överensstämmer med varandra och låta 

de icke överensstämmande klausulerna slå ut varandra. De luckor som uppstår skall ersättas 

av framförallt dispositiv rätt. 
74

 Ett ledande rättsfall
75

 från tysklands högsta instans visar på 

den nya inställningen. En ugnstillverkare hade beställt speciella ugnsklockor. Till 

beställningen bifogade tillverkaren sina standardvillkor som bland annat innehöll en 

skyddsklausul. Säljaren accepterade beställningen och hänvisade samtidigt till ett nytt 

standardavtal. I säljarens standardvillkor fanns det intaget en klausul som stipulerade ett 

förlängt äganderättsförbehåll. Ett förlängt äganderättsförbehåll innebär i tysk rätt att även 

framtida kundfordringar som härrör till ursprungsprodukten överlåts till säljaren.
76

 När 

köparen senare försattes i konkurs ville säljaren göra äganderättsförbehållet gällande. De 

kundfordringar som ugnstillverkaren erhållit vid försäljningen av ugnarna hade överlåtits till 

en bank vilken bestred giltigheten i säljarens förlängda äganderättsförbehåll. Domstolen slog 

inledningsvis fast att det inte var parternas gemensamma vilja att säljarens villkor skulle 

tillämpas fullt ut. Det faktum att parterna saknade överensstämmande vilja att ett avtal skulle 

tillämpas i sin helhet innebar inte att standardavtalen skulle lämnas utan avseende. Istället 

övergick domstolen till att analysera enskilda klausuler för att se vilka som var 

överensstämmande, alltså de som gjorde utryck för parternas gemensamma vilja. Domstolen 
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beslutade att de villkor som inte överensstämde skulle ersättas av dispositiv rätt. Utgången i 

målet blev således att äganderättsförbehållet blev ogiltigt eftersom det av naturliga skäl 

saknades någon motsvarighet i köparens avtal. Köparens intagna skyddsklausul innebar även 

att köparen ej kunde bli bunden av det förlängda äganderättsförbehållet endast genom ett 

passivt mottagande. Dock innebar inte den intagna skyddsklausulen att säljaren hade godtagit 

köparens villkor. Istället löstes problematiken genom att tillämpa dispositiv rätt vilken 

stadgade en kortare giltighetstid vilket innebar att klausulen saknade verkan. Domstolen 

tillämpade alltså knock-out rule och lät partsviljan spela en betydande roll i lösningen av det 

förevarande fallet.   

9. Common law 

Att en oren accept fungerar såsom ett avslag i förening med ett nytt anbud är en 

grundläggande syn inte bara i de romerskrättsliga rättsordningarna utan även i de 

rättsordningar som bygger på common law.
77

 Inom common law brukar det stränga kravet på 

acceptens överensstämmande med anbudet kallas ”mirror image rule” och åsyftar att accepten 

skall vara en spegelbild av anbudet.  

9.1 Mirror image rule – USA 

I common law har man tidigare utgått ifrån principen om mirror image rule, det vill säga att 

anbud och accept skall vara en spegelbild av varandra. Mirror image rule har dock spelat ut 

sin roll, vad gäller problematiken kring kolliderande standardavtal i amerikansk rätt, genom 

införandet av § 2-207 Uniform Commercial Code (UCC).  Denna reglering som avser just 

situationen med kolliderande standardavtal (battle of the forms) stadgar i punkt 1 att 

”confirmation which is sent within reasonable time operates as an acceptance even though it 

states terms additional to or different from those offered or agreed upon”. Denna reglering 

får anses vara ett generöst avsteg från den annars stränga principen om mirror image rule. Det 

som kan konstateras är att de vanliga reglerna om anbud och accept ej ansetts tillräckliga för 

att lösa problematiken med kolliderande standardavtal.
78

 Även i praxis har man frångått 

principen om oren accept för att lösa problemet med kolliderande standardavtal. I ett rättsfall, 

Daitom Inc v Pennwalt corp, hade en köpare, i sin accept, hänvisat till ett annat standaravtal 

än anbudsgivaren. Domstolen kom till avgörandet att de klausuler i standardavtalen som 

någorlunda överensstämde skulle utgöra avtalsinnehåll. De klausuler som stod i strid med 
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varandra skulle slås ut och bli icke tillämpliga för avtalsparterna. Utgången i målet visar 

tydligt att domstolen i USA intagit en mer liberal inställning gällande hur problemet skall 

lösas. Således har man övergett common laws mirror image rule där anbud och accept på var 

punkt måste överensstämma för att ett avtal skall komma till stånd.   

9.1.1 Battle of the forms - USA 

UCC är ett amerikanskt regelverk som bland annat innehåller regler om slutande av 

köpeavtal. En ingående undersökning av amerikanskt handelsbruk ligger till grund för UCC.  

Alla stater förutom Louisiana har antagit regelverket.
79

 Som tidigare nämnts stadgas 

bestämmelser gällande kolliderande standardavtal i § 2-207
80

 UCC. Sektionen är tredelad, den 

första punkten reglerar huruvida ett avtal anses ha kommit till stånd, trots att accepten inte på 

alla punkter överensstämmer med anbudet, se 11.1.  

 

Den andra punkten stadgar att om accepten hänvisar till ett nytt villkor, som inte fanns med i 

anbudet, skall villkoret ses som avtalsinnehåll såvida inte något utav tre undantag är 

uppfyllda. Innehåller anbudet en skyddsklausul som förhindrar att motparten hänvisar till nya 

villkor blir en avvikande accept, gällande vilka villkor som skall gälla, oren (1). Accepten ses 

även som oren om de nya villkoren väsentligt ändrar avtalsinnehållet (2). En oren accept 

uppkommer om anbudsgivaren har invänt mot de nya villkoren, antingen före acceptantens 

avgivande eller inom skälig tid efter anbudsgivaren erhållit accepten (3).
 81

 Den andra punkten 

gäller endast ”additional terms” och inte ”different terms”, som i den första punkten. Således 

gäller punkten endast nytillkomna villkor och inte avvikande.
82

  

 

Den tredje punkten i § 2-207 UCC tar sikte på den situation att avtal inte uppkommit, enligt 

första punkten, men att parterna trots detta agerar som om avtal har kommit till stånd, ett 

mycket vanligt förfarande i en situation med kolliderande standardavtal eftersom parterna ofta 

inte är medvetna om avtalskollisionen. I sådant fall skall de villkor som överensstämmer 
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tillämpas medan de villkor som skiljer sig från varandra blir ogiltiga. De villkor som inte 

överensstämmer ersätts av utfyllnadsregler, ”gap-fillers”.
83

 En tillämpning av andra punkten i 

UCC 2-207 leder till olika resultat beroende på om undantagsreglerna är uppfyllda. Om 

undantagsreglerna blir tillämpliga blir de nya klausulerna endast förslag till nya klausuler. Om 

motparten, i detta fall anbudsgivaren, lämnar de nya klausulerna utan avseende skall 

anbudsgivarens villkor tillämpas full ut enligt first shot-modellen modellen. Om däremot de 

nya villkoren inte uppfyller något av de tre undantagen blir villkoren avtalsinnehåll.  I detta 

fall får parterna en lösning i enlighet med last shot-modellen. Vid en tillämpning av den tredje 

punkten leder resultatet till att the knock-out rule används. Den tredje punkten tar, enligt oss, 

bäst sikte på den verkliga problematiken med kolliderande standardavtal. Eftersom problemet 

oftast uppkommer när parterna redan har börjat prestera, utan att de är medvetna om att det 

föreligger en avtalskollision lämpar sig den tredje punkten att tillämpa. Den andra punkten, 

med de tre undantagen, behandlar snarare frågan när en accept skall ses som oren och inte 

utgöra avtalsinnehåll än problemet med två kolliderande standardavtal.   

9.1.2 UCC § 2-207 – Praxis USA 

Ett rättsfall som visar hur § 2-207 andra och tredje delen kan tillämpas är USEMCO Inc v 

Marbo Co Inc. Ett företag blev erbjudna att köpa en pump till en avloppsanläggning. 

Erbjudandet som köparen erhöll, innehöll en hänvisning till säljarens standardavtal. Köparen 

godtog erbjudandet och hänvisade till sitt standardavtal. Säljaren svarade genom att skicka en 

bekräftelse till köparen och hänvisade återigen till sitt standardavtal som innehöll en 

friskrivning från följdskada. Domstolen tolkade situationen som att säljarens första 

erbjudande inte var att se som ett anbud. Istället tolkades köpares beställningsorder som 

anbud. Bekräftelsen från säljaren var således att betrakta som en accept. Domstolen fann två 

vägar, med samma utgång, att lösa det uppkomna problemet. Inledningsvis hänvisade 

domstolen till § 2-207 (2) andra punkten. Eftersom säljarens friskrivningsklausul ansågs 

väsentligt ändra avtalet blev villkoret endast ett förslag och inte en del av avtalet. Eftersom 

det inte kunde påvisas någon accept från köparens sida förföll villkoret. I det andra 

lösningsförslaget hänvisade domstolen till § 2-207 (3), the knock-out rule, och menade att 

accepten var oren och att avtal enligt första punkten ej hade kommit till stånd. Dock, menade 

domstolen, hade parterna agerat och uppträtt såsom avtal hade kommit till stånd och att 

parterna därför skulle anses bundna vid avtalet. Således skulle de ej överensstämmande 
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villkoren slås ut och ersättas med utfyllnadsregler. Resultatet blev av de två förslagen blev 

detsamma: friskrivningsklausulen blev inte en del av avtalet.  

 

Ett annat intressant fall från 1997 är Ionics Inc v Elmwood Sensors Inc. Omständigheterna i 

målet var att en köpare av termostater vid ett flertal tillfällen sänt beställningar till säljaren. 

Vid varje beställning bifogade köparen ett standardavtal. I avtalet förbehöll sig köparen att 

endast hans villkor skulle tillämpas det vill säga att inga nya villkor kunde utgöra 

avtalsinnehåll. Köparen skickade därefter ut ett brev till samtliga leverantörer vari de skrev att 

om ändring av deras villkor var aktuellt skulle detta meddelas skriftligen. När säljaren senare 

godkände köparens beställning bifogade säljaren ett annat standardavtal än det köparen 

hänvisat till. När köparen senare ville reklamera varorna uppkom tvist om vilka villkor som 

skulle gälla. Domstolen slog inledningsvis fast att en tillämpning av last shot-modellen inte 

var att föredra. I ett äldre liknande fall hade just last shot-modellen använts men domstolen 

menade att en sådan utgång stred mot UCC: s § 2-207:s syften. Istället menade domstolen att 

den tredje punkten i UCC § 2-207 skulle tillämpas, alltså ”knock-out” och låta de så kallade 

”gap-fillers” fylla ut avtalet där luckor hade uppstått.  

  

I de två rättsfall som presenterats ovan används the knock-out rule som lösningsmodell på 

problemet. Det finns dock andra, framförallt äldre, rättsfall där utgången varit en annan. Både 

first shot-modellen och last shot-modellen finns representerade i de rättsfall som diskuteras 

flitigast i doktrinen. Praxis där UCC 2-207 behandlas är, historiskt sett, en aning spretig och 

ger således ingen entydig bild. Dock har domstolarna, speciellt på senare tid, tenderat att lösa 

problematiken genom en tillämpning av den tredje punkten, det vill säga ”knock-out”.
84

 

9.2 Mirror image rule – England 

I England har det inte gjorts ett tydligt avsteg, likt det i USA, från mirror image rule. Det finns 

inte någon lagstiftning på hur problemet med kolliderande standardavtal skall lösas. Det 

förefaller snarare så att domstolen i England fortfarande försöker lösa problematiken med 

hjälp av common laws mekaniska regler för ingående av avtal. Tillämpningen av den leder 

allt som oftast till att en accept som innehåller eller hänvisar till ett annat standardavtal ses 

som ett avslag i förening med nytt anbud där den ursprunglige anbudsgivarens realhandlande 
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tillmäts stor betydelse.85 Denna inställning får långt ifrån stöd av hela rättsväsendet.  Den 

engelske domaren Lord Denning diskuterar problematiken i ett domskäl till en vägledande 

dom på området. Av hans yttrande går det att utläsa att han inte är främmande för en mer 

öppen tolkning av problematiken.
86

 Även i engelsk doktrin riktas skarp kritik mot den 

mekaniska inställning som domstolen för närvarande har. Jacobs är bland annat kritisk till den 

engelska synen på standardavtal som ett paket av villkor. Han förespråkar istället att vissa 

enskilda villkor kan bli tillämpliga respektive icke tillämpliga. 

9.2.1 Battle of the forms - England 

I engelsk common law är frågan med kolliderande standardavtal sparsamt behandlad och 

relevant lagstiftning saknas på området.
87

 Det är därför svårt att avgöra om mirror image rule 

bör tillämpas i dess strikta lydelse även i dessa situationer. I doktrinen går dock att urskilja 

åsikten att common laws mekaniska syn på avtalsslut blir svår att tillämpa i dessa fall. Även i 

praxis, som är en mycket viktig rättskälla i det engelska rättssystemet, är det tunnsått med 

relevanta fall. Ett fall, Butler Machine tool Co Ltd V Ex-Cell-O Corp. Ltd, från 1979 är 

fortfarande, trots dess ålder, vägledande för hur problematiken skall lösas. I rättsfallet 

tillsände en maskintillverkare köparen en offert som innehöll hänvisning till tillverkarens 

standardvillkor. Villkoren innehöll bland annat en skyddsklausul samt ett förbehåll mot 

prishöjningar. Köparen svarade på offerten genom att skicka en accept till säljaren. Till ordern 

bifogades nya standardvillkor som på många punkter avvek väsentligt från säljarens, dock inte 

ifråga om prisjusteringar. På accepten fanns det en avrivbar talong som säljaren skulle skicka 

till köparen som en orderbekräftelse. Säljaren skickade sedan orderbekräftelsen, som innehöll 

ett godkännande av köparens villkor. Säljaren skickade tillsammans med orderbekräftelsen 

återigen sina egna standardvillkor. De tre ledamöterna kom tillslut fram till en enhetlig 

lösning. Köparens villkor skulle vinna företräde enligt last shot-modellen. Två av ledamöterna 

förespråkade en strikt synsätt och menade att köparens accept var ett avslag i förening med 

nytt anbud. Eftersom säljarens anbud hade fått avslag kunde det inte återupplivas igen.
88

 Den 

tredje ledamoten var av en annan uppfattning. Han menade att domstolen skulle välja det 

alternativ som passade bäst in på den enskilda situationen vilket han efter diskussion mellan 

olika lösningsmodeller ansåg var last shot.
89

 En annan slutsats som går att dra av målet är 
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enligt Göranson att skyddsklausuler tillmäts liten, om ens någon, betydelse i det engelska 

common law systemet. England har alltså i rättspraxis antagit last shot-modellen som lösning 

på problemet. Detta är dock inte helt obestritt. Jacobs menar att klausulupplösning borde 

tillämpas på problemet och att England således bör gå ifrån synen på standardavtal som en 

odelbar enhet.
90

  

10. Behovet av en mer modern lösning på problematiken med 

kolliderande standardavtal 

Det vi har haft för avsikt att belysa hitintills i denna uppsats är att den klassiska synen på 

anbud och accept inte ger en tillfredsställande vägledning för problematiken med kolliderande 

standardavtal. Utväxlandet av standardavtalsvillkor är svårt att ikläda tydliga funktioner som 

anbud och accept. Vi har försökt att så klart och precist som möjligt tydliggöra de uppenbara 

problemen med den klassiska avtalsmekanismen, såväl i nationell som internationell rätt. 

Behovet av en mer modern lösning på problematiken framgår tydligt och styrks av att nyare 

rättskällor, som UNIDROIT Principles och PECL, valt att särreglera frågan med battle of the 

forms. Att USA frångått den tillsynes konservativa avtalssynen som common law ger för 

handen och har valt att särreglera frågan, genom UCC § 2-207, visar att problematiken kräver 

särbehandling. Nytillkommen praxis talar även den för att den klassiska tillämpningen av 

anbud och accept spelat ut sin roll som vägledning i en battle of the forms situation. Att även 

praxis i engelsk rätt, som än idag vidhåller sin strikta syn på mirror image rule, gjort avsteg 

från den grundläggande regeln att accepten skall spegla anbudet vittnar om den klassiska 

avtalssynens brister i fråga om kolliderande standardavtal. Detta gestaltas bäst av det klassiska 

Butler-målet där Lord Denning, om än krampaktigt och med en något diffus konservativ 

angreppspunkt, delvis gjorde avsteg från mirror image rule. Nutida svensk praxis som direkt 

behandlar frågan med kolliderande standardavtal existerar inte och åsikterna om hur 

problemet bör lösas går isär. Enligt vår mening blir problemet uppförstorat i svensk rätt på 

grund av den något ålderdomliga syn som präglar den svenska avtalsrätten och problemet blir 

helt enkelt att finna rättsligt stöd för en lösningsmodell i linje med vad mer moderna 

internationella rättskällor förespråkar. 
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11. Granskning av lösningsmodellerna 

Vi kommer inledningsvis i denna analys att kritiskt granska de olika lösningsmodellerna 

genom att ställa upp för- och nackdelar som en tillämpning av modellerna medför. 

Lösningsmodellerna kommer även undersökas genom att utreda hur konsekvenserna, som en 

tillämpning av modellerna medför, överensstämmer med olika avtalsrättsliga och 

standardavtalsrättsliga grundstenar. 

11.1 First shot-modellen 

En tillämpning av first shot-modellen får effekten att det första standardavtalet som 

tillkommer till avtalet, utan att motparten tydligt reklamerat detta, skall gälla framför senare 

tillkomna. Enligt denna lösningsmodell är det därmed den först uttryckta viljeförklaring som 

blir avgörande. Den part som önskar ingå avtal med en kontrahent sänder sitt avtal på vilka 

grunder han vill ingå avtal och detta avtal gäller om motparten inte reklamerar. Initialt kan det 

verka som att first shot-modellen har många fördelar. Det står klart för båda parter vad som 

gäller, det första standardavtalet blir gällande fullt ut. Part som inte reklamerar får helt enkelt 

stå sitt kast. First shot-modellens styrka torde således ligga i att förutsebarheten för parterna är 

stor samt att lösningen är kostnadseffektiv, på grund av att inga långdragna tvister angående 

vilket standardavtal som skall gälla kommer äga rum. Detta förutsätter givetvis att parterna 

inte skickat avtalen samtidigt. I den nederländska civillagstiftningen har modellen vunnit 

mark och implementerats i artikel 6:223 (3)
91

. 

 

First shot-modellen har dock kritiserats och den besitter vissa brister som bör beaktas 

närmare. I det omtalade engelska rättsfallet Butler Machine Tool diskuterar Lord Denning 

tillämpligheten av first shot. Det underliggande syftet med modellen är att den sista parten har 

en chans att reklamera mot villkoren; gör han inte det, står han risken och blir bunden av 

anbudsgivarens villkor. Denning anser dock att en part inte skall få kontrollen över 

situationen när det föreligger en tvist om vilket avtal som skall gälla.
92

 Eftersom en battle of 

the forms situation ofta uppkommer till följd av båda parters ignorans, parterna har helt enkelt 

inte noggrant gått igenom vad som faktiskt avtalats, torde det vara synnerligen orimligt att en 

viss part skall gynnas i den utsträckning som first shot-modellen ger för handen. Även om 

denna lösning kan anses förutsebar och effektiv bör den, i dessa situationer, få vika undan för 
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en lösningsmodell som inte gynnar en part fullt ut. En liknande modell är last shot-modellen 

som fått större genomslag och som trots att även den gynnar ena parten kan rättfärdigas i 

större utsträckning än first shot-modellen. 

11.2 Last shot-modellen 

Last shot-modellen, att låta det sist obestridda standardavtalet gälla, har sin styrka i att det är 

relativt överskådligt att se vilket avtal om skickades sist och därmed lätt att veta vilket 

standardavtal som skall tillämpas. Likt first shot-modellen är fördelen med lösningsmodellen 

att den är förutsebar. Det som motiverar en tillämpning av last shot-modellen i större 

utsträckning än first shot-modellen är att båda parter får möjlighet att göra sina villkor 

gällande. Om villkoren inte överensstämmer är det upp till den part som sist mottog en oren 

accept att reklamera mot denna. Om detta inte sker eller part till och med börjar prestera, det 

vill säga konkludent accepterar den orena accepten, får denna part helt enkelt stå sitt kast. 

 

Att tillämpa last shot-modellen vid kolliderande standardavtal förespråkas i engelsk rätt. Detta 

visas i Butler-målet (se 9.2.1), där domstolen till slut valde att tillämpa last shot-modellen.
93

   

Detta rättfärdigas generellt sett i engelsk rätt genom att stor vikt läggs vid parternas 

realhandlande. På detta sätt blir utgångspunkten fortfarande mirror image rule, varje ändring 

skall ses som ett avslag i förening med nytt anbud, men part som konkludent accepterar en 

oren accept blir bunden av denna.  

 

Att låta det sista standardavtalet bli ledande i avtal har dock kritiserats och det finns 

överhängande brister i denna lösningsmodell. För det första tenderar även denna variant av 

shot-modell att gynna en part. Vi föreställer oss att en köpare sänder ett anbud med 

tillhörande standardavtal till säljaren. Säljaren svarar på anbudet med sitt standardavtal, vilket 

troligen ställer säljaren i en mer förmånlig situation och som strider mot köparens 

standardavtal. Säljarens standardavtal anses accepterat när köparen mottar varorna. Klart är 

här att säljarens villkor tillämpas fullt ut, men köparen riskerar även att hamna i en utsatt 

position där avtalet blir säljarvänligt, ty om säljaren inte sänder några varor har inget avtal 

ingåtts, medan om säljaren sänder sina varor är köparen bunden av dennes villkor.  
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Ytterligare effekter av en tillämpning av last shot-modellen torde vara att den leder till en så 

kallad ”ping-pong effekt”
94

. Standardavtal sänds mellan parterna i syfte att deras egna skall 

vara det sista och därmed bli gällande vid en eventuell tvist. Sett till ändamålen med att 

använda standardavtal och dess strävan att leda till kostnads- och tidseffektiva avtalsslut, leder 

en tillämpning av denna lösningsmodell endast till taktiska spel som är tidskrävande för 

parterna och inte speciellt kostnadseffektiva. 

11.3 Reflektion över shot-modellerna 

Båda shot-modellerna ger uttryck för en lösningsmodell som i grund och botten går i linje 

med den klassiska avtalsmekanismen. Samtidigt kan en tillämpning av shot-modellerna vid en 

första anblick anses vara väl förenlig med standardavtalets bakomliggande syfte. Modellerna 

leder till effektiva avtalsslut och parterna kan i stor utsträckning förutse vilka villkor som 

skall gälla. Problemet med de båda shot-modellerna är dock att resultatet, av en tillämpning 

av någon av modellerna, blir alltför ensidigt partsinriktade. Problematiken grundas oftast i att 

parterna har en tillsynes ömsesidig ignorans inför dissensen och att avsikten är att så snabbt 

som möjligt komma till avslut. I dessa fall torde det te sig svårt och inte prägla det faktiska 

förhållandet att tillämpa shot-modellerna eftersom dessa tenderar att bli alltför mekaniska utan 

hänsyn till den ömsesidiga partsviljan. Reglerna är konkreta, men tar ingen hänsyn till att 

parternas vilja skall avspegla avtalet i sin helhet. Dessutom riskerar modellerna att profitera 

den part som först respektive sist, kanske till och med ur en taktisk synvinkel, skickar iväg ett 

standardavtal till den andra parten. Vår kritik till de båda shot-modellerna har även stöd i 

doktrinen, de två modellerna är vitt kritiserade och vi anser att de ej kan anses utgöra en 

tillräcklig lösning för problematiken med kolliderande standardavtal. 

11.4 The knock-out rule 

The knock-out rule dominerar idag praxis och regleras numer i mer moderna rättskällor som 

PECL och UNIDROIT Principles. Vi har även belyst att länder som Tyskland och USA 

tydligt tagit ställning för en lösningsmodell i linje med the knock-out rule. Denna 

lösningsmodell får idag anses vedertagen och parter i avtalsförhållanden, som regleras utifrån 

de nationella och internationella rättskällor vi redogjort för, kommer med stor sannolikhet att 

möta the knock-out rule i någon form vid en eventuell tvist som härrörs till kolliderande 

standardavtal. Med detta sagt är det dock på inget sätt alla som ansluter sig till modellen och 
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det förekommer än idag domstolsavgöranden där man valt att inte tillämpa the knock-out rule. 

I vilken utsträckning parterna presterat enligt avtalet har i hög grad betydelse för vilken eller 

vilka lösningsmodeller som kan bli aktuella. Desto längre parterna har kommit i ett 

avtalsförhållande desto mer talar för en tillämpning av the knock-out rule.95  

 

En tillämpning av the knock-out rule får följden att avtalet initialt ger uttryck för den 

gemensamma partsviljan, det vill säga de överensstämmande viljeförklaringarna som fanns 

vid avtalets ingående. Om parterna har börjat prestera, eller till och med fullbordat sina 

prestationer, torde man därmed kunna se prestationerna som ett uttryck för deras vilja att ett 

avtal har slutits på de villkor som överensstämmer. The knock-out rule stipulerar att just de 

villkor som överensstämmer skall bli tillämpliga. Det är enligt oss den lösningsmodell som 

således tar hänsyn till och följer den faktiska partsviljan i största möjliga utsträckning. Vid en 

tillämpning av last- eller first shot-modellen blir endast den ena partens vilja tillgodosedd 

eftersom dennes villkor tillämpas fullt ut. The knock-out rule torde ligga i linje med den 

allmänna uppfattningen om att ett avtal skall motsvaras av överensstämmande 

viljeförklaringar. Om first eller last shot skulle tillämpas måste det anses som att denna 

princip frångås eftersom avtalet, i dessa fall, delvis eller helt utgörs av villkor som inte utgör 

den gemensamma viljan. De villkor som inte överensstämmer måste således falla utanför 

avtalet eftersom de inte motsvaras av en gemensam vilja. Om parterna vill reglera de luckor 

som uppstår är det upp till domstolen att ersätta villkoren med objektiva rättskällor såsom 

dispositiv rätt, egen utfyllnad och handelsbruk. Finns det tillämpliga, så kallade agreed 

documents, tillmäts dessa ofta en stor betydelse. 

  

Till skillnad från de olika shot-modellerna kan the knock-out rule anses vara en mer neutral 

lösning på problematiken med kolliderande standardavtal, eftersom en sammanvägd 

bedömning av de överensstämmande villkoren ges företräde framför ett specifikt 

standardavtal. Med neutralt menar vi helt enkelt att lösningsmodellen inte tar ställning för 

någon part. Som ofta påpekats uppkommer problematiken med kolliderande standardavtal 

oftast då parterna är ovetandes om att vissa villkor skiljer sig åt. En neutral lösning torde 

således vara att harmonisera de båda standardavtalen på de punkter de överensstämmer med 

varandra, och låta dispositiv rätt avgöra vad som skall gälla på de motstridiga punkterna. 

Strikt avtalsrättsligt kan vi även konstatera att de motstridiga villkoren inte ens har blivit en 
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del av avtalet, eftersom viljeförklaringarna ej varit överensstämmande. Lösningen får därför 

anses bli mer balanserad ty den inte sätter en part, åtminstone inte medvetet, i ett 

gynnsammare läge. Genom tillämpningen av the knock-out rule utraderas även möjligheterna 

till taktiska rävspel och det blir inte fråga om den ”ping-pong effekt” som en tillämpning av 

last shot-modellen kan ge upphov till.    

 

Det finns dock alltid två sidor av ett mynt, så även här. Kritik har riktats mot att modellen inte 

är en fullgod lösning. Konsekvensen av att tillämpa the knock-out rule blir som sagt att villkor 

som strider mot varandra slås ut och istället tillämpas dispositiv rätt för att lösa problemet. Att 

låta den dispositiva rätten styra behöver dock inte nödvändigtvis alltid innebära att utfallet blir 

neutralt, även om tillämpningen är det. I fallet Richardson v. Union Carbide Industrial Gases, 

Inc
96

 kan detta förklaras. Rage Engineering avtalade med Hoeganaes Corp. att till Hoeganaes 

sälja en del till en maskin. Rage skickade sitt standardavtal där det stadgades att de endast 

ansvarade för fel och skador på grund av den installerade maskindelen under ett år. 

Hoeganaes accepterade avtalet och skickade med sitt standardavtal där det villkorades att 

Rage var ansvarig för fel och skador under tre år. En anställd på Hoeganaes blev skadad på 

grund av ett fel orsakad av maskindelen, varför den anställde senare stämde både Rage och 

Hoeganaes, vilket fick till följd att Rage stämde Hoeganaes. Frågan blev då hur de motstridiga 

villkoren skulle tolkas. Domstolen valde att tillämpa the knock-out rule. Villkoren om 

reklamation slogs ut och istället tillämpades UCC § 2-225 där en reklamationsfrist om fyra år 

skall gälla. Konsekvensen blev således att Rage fick anses vara ansvariga för fel under fyra år 

efter avtalets fullbordande, medan Hoeganaes erhöll en utökad reklamationsfrist. Rättsfallet 

styrker således det påstående att the knock-out rule inte är så neutral som den vid en första 

anblick kan anses vara. Frågan är om det någonsin kan anses vara neutralt. Ponera att en 

sammanjämkning av de två motstridiga villkoren hade tillämpats. Reklamationsfristen hade 

då blivit två år, vilket istället gynnat Rage och ställt Hoeganaes i en sämre position än vad de 

räknat med. Vi kan därmed fastställa att tillämpningen av the knock-out rule kan anses vara 

neutral, medan utfallet av tvisten inte alltid är det.  

 

Vi vill tydliggöra detta med ytterligare ett exempel. Vi föreställer oss att en säljare erbjuder en 

köpare att till honom sälja varor under marknadsvärdet. Villkoret för köpet är en mycket 

restriktiv garantitid. Köparen accepterar anbudet med att sända sitt standardavtal till säljaren, 

                                                 
96 Richardson v. Union Carbide Industrial Gases, Inc., 347 N.J. Super. 524 (App. Div. 2002). 



39 

 

där en längre garantitid stadgas. Härvid har en battle of the forms situation uppkommit. 

Genom att villkoren om garantitid ej är överensstämmande slås de ut och den dispositiva 

rätten träder in och fyller ut luckan, vilket säkerligen stadgar en längre garantitid än vad 

parterna skrivit i sina avtal. Det får här anses att modellen blir något förvriden i sitt syfte, då 

en lagstadgad garantitid förutsätter att varor handlas på en öppen marknad till sitt 

marknadsvärde. Grunden för avtalet, att med en kortare garantitid få köpa till ett lägre pris, 

ändras här drastiskt till köparens fördel. Båda parter är i detta exempel medvetna om att det 

låga priset förutsätter en restriktivare garantitid än vad den dispositiva rätten stipulerar, men i 

slutändan kommer fru Justitias vågskål väga över i köparens bägare. 

 

Den negativa aspekten med att låta domstolen fylla ut avtalet är därmed att parterna, genom 

att använda standardavtal, förmodligen önskat att frångå den dispositiva rätten. Genom att låta 

domstolen fritt fylla ut avtalet ligger det nära till hands att den dispositiva rätten blir 

vägledande för parternas uppkomna problem, trots att parternas aviskt var att göra den icke 

tillämplig. Rättsfallet ovan illustrerar den problematik som kan uppstå vid en direkt 

tillämpning av dispositiv rätt. Frågan som bör ställas torde således vara om det är lämpligt att 

låta domstolen företa en strikt tillämpning av knock-out rule. Kanske borde det fästas större 

vikt vid parternas önskemål och vad som kan anses vara förenligt med branschpraxis. 

Domstolen torde själva kunna göra en bedömning sett utifrån det specifika fallet, om en strikt 

tillämpning av den dispositiva rätten inte ger ett önskvärt resultat. Eftersom parterna valt att 

gå ifrån den dispositiva rätten, genom att hänvisa till ett standardavtal, anser vi att mycket 

talar för att domstolen bör göra en situationsanpassad bedömning. Den dispositiva rätten 

borde därför endast verka som vägledning för domstolen och inte tillämpas strikt. 

12. Trender 

De internationella rättskällor och de nationella lagstiftningar vi berört anser vi är relevanta ur 

många aspekter. De internationella rättskällorna är relevanta dels för att de kan bli direkt 

tillämpliga för svenska företag i internationella avtalsförhållanden, dels för att rättskällorna i 

sig har ett stort inflytande. Vad gäller de nationella rättskällorna har vi valt länder, vars 

lagstiftning ofta blir vägledande i internationella sammanhang. Avsikten med att redogöra för 

alla dessa rättskällor är att vi själva och givetvis läsaren skall få en helhetsbild av 

problematiken. Hur problematiken bör lösas är fortfarande omdiskuterat men vi anser att det 
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idag finns tydliga indikationer på vart utvecklingen de facto är på väg utifrån de lagregler och 

den praxis som dessa rättskällor ger för handen. 

 

Vi har valt att, i analysen, behandla de rättskällor där det fortfarande råder en viss osäkerhet 

gällande vilken lösningsmodell som får anses dominera. Rättskällor som PECL och 

UNIDROIT Principles, i vilka det finns tydigt stadgat hur situationen skall lösas, har vi därför 

valt att inte analysera i detta skede av uppsatsen. Det står klart att båda dessa rättskällor 

tillämpar the knock-out rule.  

12.1 CISG 

Frågan om hur en battle of the forms situation generellt sett bör avgöras enligt CISG är inte 

helt enkelt att fastställa. Praxis blandar och ger och såväl last shot som knock-out rule 

förespråkas. Senare praxis talar dock för att knock-out rule vinner mark och doktrinen är 

generellt sett ense om att den reglering som finns har uppenbara brister. Vissa förespråkar 

dock än idag att en last shot lösning uteslutande bör tillämpas och motiverar detta med att 

modellen är förutsebar samt stämmer bäst överens med den syn på anbud och accept som 

framförallt artikel 19 CISG ger uttryck för. Dessutom är det önskvärt att parterna på förhand 

lägger större vikt vid ett samstämmigt avtalsinnehåll. Vi anser dock att det torde stå tämligen 

klart utifrån både praxis och doktrin att frågan är en lucka i lagen som i första hand måste 

avgöras utifrån de allmänna principer som CISG vilar på. Även om detta inte i sig 

nödvändigtvis leder till att knock-out uteslutande blir följden. Praxis ger inte en klar bild av 

hur CISG ser på problemet, detta stämmer inte särskilt väl överens med konventionens krav 

på enhetlighet och det är onekligen ett problem att det inte går att förutse vilken 

lösningsmodell som skall tillämpas. Eftersom lagen är internationell utan en internationell 

domstol, kan problemet ligga i att lagen tolkas i ljuset av de nationella domstolarna, låt vara 

att de skall följa CISG:s andemening. Varje lands domstol har sin grundsyn på hur 

problematiken skall lösas och det uppstår per automatik skiljaktiga synsätt till följd av att 

CISG inte tydligare tagit ställning i frågan. 

 

Det torde vara önskvärt att konventionen, som är den vägledande rättskällan vad gäller 

internationella avtalsförhållanden, tydliggör vad som faktiskt gäller avseende kolliderande 

standardavtal, eftersom detta är en problematik som torde bli allt vanligare. Att Tyskland och 

USA, som hör till världens största ekonomier, valt att tydligt övergå till en lösningsmodell i 

linje med knock-out rule får anses vara en tydlig indikation även för hur CISG bör tillämpas. 
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Vi får inte heller glömma att de moderna rättskällorna, UNIDROIT Principles och PECL 

tydligt har valt att tillämpa the knock-out rule. Det kanske inte går att påstå att CISG i nuläget 

fullt ut stödjer knock-out rule men utvecklingen tenderar att gå åt det hållet. Detta påvisas 

genom ett betydande rättsfall från 2002, mjölkpulverfallet, (BGH 9 jan 2002). Fallet handlade 

om ett nederländskt företag (köparen) som köpte 2 557,5 ton mjölkpulver av ett tyskt företag 

(säljaren). Köparen sålde sedan vidare 7,5 ton till ett nederländskt företag och resterande 

2 550 ton till ett företag i Algeriet. Det visade sig senare att pulvret var behäftat med fel och 

avgav en sur smak, varför det algeriska företaget, och senare även det andra nederländska 

företaget, stämde köparen. Detta ledde till att köparen stämde säljaren till följd av det 

felaktiga pulvret. I deras respektive standardavtal var de villkor som behandlade fel i varan 

motstridiga varandra, varför en battle of the forms situation uppkom. Högsta domstolen i 

Tyskland avgjorde fallet genom att föra en diskussion kring the knock-out rule. Skälet till 

valet av denna lösningsmodell var att parterna hade kommit överens om de grundläggande 

förutsättningarna för avtalet och prestationerna var fullbordade. Det kunde i detta läge inte 

anses önskvärt att försätta parterna i ett avtalslöst tillstånd, utan domstolen fastslog att ett 

avtal uppkommit genom artikel 19(1) och 19(3) CISG, en väsentlig skillnad var ej för handen. 

Domstolens val att utifrån artikel 19 konstatera att ett avtal förelåg är för oss en gåta. Speciellt 

med tanke på att detta direkt borde medfört en tillämpning av last shot, i enlighet med 

lydelsen av artikel 19 CISG, då ändringen inte ansågs väsentlig. Angående de kolliderande 

villkoren tillämpade domstolen trots detta the knock-out rule, genom att slå ut villkoren och 

istället tillämpa de i CISG stadgade villkoren om fel i varan.  

 

Vad som gör detta fall intressant är det att domstolen förde en parallell diskussion om att 

istället tillämpa last shot-modellen. Utgången hade i detta fall inte blivit annorlunda om man 

tillämpat last shot istället för knock-out rule. Att domstolen väljer att till slut tillämpa the 

knock-out rule, även fast utgången hade blivit densamma, torde vara ett ytterligare stöd för att 

det är the knock-out rule som är den lösningsmodell som förespråkas framför last shot-

modellen. 

12.2 Tyskland 

Det tyska rättssystemet har stora likheter med det svenska. Bland annat så bygger en stor del 

av den svenska avtalsrätten på tyska regler. Eftersom tysk rätt i betydligt större utsträckning 

har behandlat problemet, än vad svensk rätt har gjort, blir det intressant att se hur problemet 

har lösts där. Den äldre doktrinen i tysk rätt förordade en tillämpning av reglerna om anbud 
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och accept. Därmed öppnade man upp för att två kolliderande standardavtal kunde leda till ett 

avtalslöst förhållande mellan parterna.  

 

Den tyska motsvarigheten till avtalslagens 6 § andra stycket saknar subjektiva rekvisit. 

Parterna behöver alltså inte vara medvetna om dissensen för att ett avtal skall kunna komma 

till stånd. En tillämpning av den tyska regleringen blir således inte lika krystad som ett försök 

att tillämpa 6 § andra stycket avtalslagen. Den tyska regleringen torde således var bättre 

anpassad för att lösa en battle of the forms situation än 6 § andra stycket avtalslagen. Trots att 

lagrummet i Tyskland lämpar sig bättre för att lösa en avtalskollision visar senare rättsfall att 

domstolen har valt att frångå reglerna om oren accept för att lösa situationen. Ett av de första 

rättsfallen där den tyska rätten frångår reglerna om oren accept är Oberlandsgericht Köln 

RBKR 1980 270. I domskälen diskuterar domstolen och menar att det vore olyckligt om en 

tillämpning av reglerna om oren accept skulle leda till ett avtalslöst förhållande eftersom det 

är parternas aviskt att vara bundna av avtalet. Istället borde större hänsyn tas till parternas 

faktiska vilja, det vill säga att fullfölja avtalet. The knock-out rule var därför den lösning som 

tillämpades. Rättsfallet bekräftades några år senare av BGH som är Tysklands högsta 

instans.
97

 Denna inställning från domstolen, att låta partsviljan få ett större utrymme vid 

lösningen, lever således fortfarande kvar.  

 

Den tyska utvecklingen är mycket intressant ur en svensk synvinkel. Den svenska och den 

tyska rätten har som nämnts tidigare många likheter. Det finns fortfarande ingen direkt 

tillämplig lagstiftning som till fullo erbjuder en lösning på problemet. Att Tyskland valt att 

frångå reglerna om oren accept, trots att de egentligen lämpar sig mer väl än de svenska, 

borde vara en fingervisning för den svenska rätten. Uttalanden från den tyska domstolen tyder 

på att the knock-out rule nu är den metod som får anses härska i Tyskland. Göranson menar 

att Tyskland har valt en tillämpning som ligger väldigt nära den amerikanska tillämpningen av 

UCC.
98

  

12.3 USA 

Den svenska och amerikanska rätten skiljer sig åt på många punkter. Anledningen till att USA 

är ett intressant rättssystem att ta ledning av är att problemet med avtalskollisioner har 

behandlats flitigt både i praxis och doktrin. Genom att UCC implementerades i de flesta 
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delstater, alla utom Louisiana, togs ett tydligt avsteg från att tillämpa common laws mirror 

image rule på standardavtalskollisioner. Mirror image rule kan anses motsvara de svenska 

reglerna om att en accept skall avspegla anbudet. Den tidiga praxis efter UCC:s införande 

visar att de amerikanska domstolarna till en början hade svårt att släppa common laws syn på 

standardavtalskollisioner. Se exempelvis fallet Roto-Lith Ltd v FP Barlett & Co där 

domstolen valde att tillämpa last shot som ligger mer i linje med mirror image rule. Ett 

principiellt mycket viktigt rättsfall utkom 1997.
99

 I rättsfallet förklarade domstolen att det 

äldre rättsfallet, Roto-Lith v FP Barlett & Co där last shot hade tillämpats, numera var att anse 

som obsolet. Istället valde domstolen att använda sig av the knock-out rule.  

 

En trend som går att skönja är att det med tiden har blivit alltfler rättsfall där utgången blivit 

en tillämpning av den tredje punkten av § 2-207 i UCC, det vill säga knock-out rule. I det 

äldre synsättet, präglat av common law, ansågs standardavtalet som oupplösligt, det gick 

alltså inte dela upp villkoren och se dem som fristående klausuler. Denna ”allt eller inget” syn 

har numera övergetts av en majoritet i doktrinen. Istället förordas the knock-out rule, det vill 

säga att de villkor som kan sammanjämkas skall utgöra avtalsinnehåll och de som är 

motstående slås ut.
100

  

12.4 England 

Den engelska rätten bygger fortfarande på den strikta synen att en accept, på varje punkt, skall 

överensstämma med anbudet. Om det föreligger dissens skall accepten ses som ett nytt anbud. 

Den första anbudsgivarens realhandlande får vid ett sådant förhållande stor betydelse eftersom 

det är möjligt att konkludent acceptera det nya anbudet. Standaravtalskollisioner är sparsamt 

behandlat både i engelsk praxis och doktrin. Det så kallade Butler-målet är fortfarande 

vägledande för hur den engelska domstolen ser på kolliderande standardavtal. Två av 

ledamöterna förordade en strikt tillämpning av den mekaniska mirror image rule och 

förespråkade att de sist översända villkoren skulle vinna företräde eftersom dessa hade 

accepterats genom motpartens realhandlande. Den tredje ledamoten, Lord Denning, förde ett 

betydligt mer liberalt resonemang och menade att det borde tas större hänsyn till all fakta och 

alla omständigheter i det enskilda fallet. Bland annat nämnde han och diskuterade knock-out 

rule som en möjlig lösning på problemet med kolliderande standardavtal. Dock föll Denning i 

slutet av sitt resonemang tillbaka på att den bäst lämpade lösningen i förevarande fall är last 
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shot. Den engelska domstolen har således intagit en ställning där de ganska strikta och 

mekaniska reglerna om ingående av avtal får verka som verktyg när ett fall med kolliderande 

standardavtal skall lösas. Domstolen har hitintills visat sig ovillig att låta vissa klausuler bli 

tillämpliga i likhet med the knock-out rule trots Lord Dennings resonemang. Doktrinen i 

England är dock inte enhälligt överens med domstolens syn på problemet. I doktrinen 

framförs lösningsmodeller som knock-out rule men även att parterna skall bindas via ett så 

kallat kvasikontrakt (se punkt 4.3 ovan).
101

  

13. Analys - kolliderande standardavtal ur ett svenskt perspektiv 

Efter att ha jämfört olika rättskällor, nationella som internationella, med varandra och visat 

vilken lösningsmodell som de tenderar att tillämpa, kommer vi i denna del ge vår syn på 

vilken modell som torde vara mest förenlig med svensk rätt.  

 

Bernitz
102

 anser att last shot-modellen är, sett utifrån den svenska avtalslagen, det alternativ 

som är mest förenligt med svensk rätt. Han menar inte att man ska pressa in problemet i 6 § 

andra stycket avtalslagen, men trots detta se det i ljuset av avtalslagens allmänna utformning 

och därmed ligger en tillämpning av last shot-modellen närmast till hands. Bernitzs 

resonemang är tämligen otydligt eftersom Bernitz först anser att man inte bör tillämpa 6 § 

andra stycket avtalslagen på problematiken, för att senare påpeka att lösningen bör utformas 

utifrån avtalslagens allmänna utformning av oren accept. Resonemanget blir således otydligt 

då han inte vidareutvecklar hans ställningstagande i hur man kan angripa problemet i linje 

med den allmänna utformningen av oren accept i svensk rätt. Resonemanget är enligt oss 

något konservativt och att söka ledning i andra rättskällor eller principer hade möjligen 

minskat det framkrystade resultatet i hans analys. 

 

Ytterligare ett exempel som enligt doktrinen skulle kunna tala för en tillämpning av last shot-

modellen är rättsfallet NJA 1980 s 46, som vi behandlat i punkt 4.4. Fallet är intressant 

eftersom det berör frågan vad som skall anses utgöra avtalsinnehåll i efterhand, när parterna 

redan börjat prestera. Här gjorde domstolen något som kan tyckas vara en väldigt extensiv 

tillämpning av 6 § avtalslagen, vilket fick effekten att en part som stod passiv till ett 

avvikande villkor samt började prestera enligt avtalet blev bunden av villkoret. Detta rättsfall 

berörde egentligen inte frågan om kolliderande standardavtal, men har i doktrinen tillmätts en 
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viss betydelse. Detta skulle, applicerat på en situation med kolliderande standardavtal leda till 

en tillämpning av last shot-modellen. Vi anser dock att det inte går att dra några större 

slutsatser av detta avgörande då part blev bunden av motpartens viljeförklaring utan att själv 

delgivit motparten sin. När det handlar om kolliderande standardavtal kommer det bli fråga 

om två motstridiga viljeförklaringar, även om ena parten stått passiv till den sista 

viljeförklaringen finns det inget som säger att han enbart på grund av sin passivitet frångått 

sin första viljeförklaring. Att dra denna slutsats utifrån rättsfallet ifråga får anses långsökt, då 

omständigheterna i vår mening är helt annorlunda. Lägg därtill att svensk rätt, enligt oss på 

goda grunder, generellt sett varit restriktiva med att låta parts konkludenta handlande och 

passivitet fungera som en accept av motpartens villkor.
103

 Med detta som utgångspunkt har vi 

svårt att se att passivitet i kombination med realhandlande direkt skulle leda till en tillämpning 

av last shot-modellen i svensk rätt. 

 

Ett avtal består generellt sett av samstämmigt innehåll som parterna är ense om. När så inte är 

fallet, men parterna trots allt presterat och ingen av parterna har något intresse i att få till ett 

avtalslöst tillstånd, torde det stå klart att avtalet kommer bestå med stöd av deras 

realhandlande. I de situationer där problematiken uppkommit på grund av parternas 

ömsesidiga ignorans till skiljaktigheterna i avtalet torde frågan om vad som skall anses 

avtalat, i största möjliga utsträckning, gå hand i hand med den gemensamma partsavsikten vid 

avtalets ingående. The knock-out rule är det lösningsalternativ som bäst lyckas med att 

försätta parterna i denna situation.  

 

I avsaknad av vägledande praxis och lagreglering anser vi att den reglering som står närmast 

till buds för att rättfärdiga the knock-out rule i svensk rätt är 36 § avtalslagen. Denna 

generalklausul som infördes i avtalslagen 1976 har fått ett vitt tillämpningsområde och 

används också som en sista utväg när avtalslagens regler inte är tillräckliga. 36 § avtalslagen 

stadgar i första stycket att ”avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret 

är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare 

inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.” Denna synnerligen generella lydelse 

torde kunna inbegripa klausulupplösning och sammanjämkning av likartade villkor i linje med 

the knock-out rule.
104
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I propositionen
105

 avseende införandet av 36 § avtalslagen angavs att regeln framförallt skulle 

skydda konsument mot oskäliga avtalsvillkor men att generalklausulen även skulle vara 

tillämplig utanför konsumentområdet. Ifråga om kolliderande standardavtal finns det 

egentligen inget som talar för att en viss part skulle vara svagare i avtalsförhållandet. Det 

finns inte heller något som talar för att det bör tas extra hänsyn till en svagare part i dessa 

situationer. Detta torde dock inte behöva leda till att 36 § avtalslagen inte är tillämplig 

eftersom det i motiven anges att villkor även kan jämkas till förmån för en starkare part.
106

 

Detta är utan tvivel ett bevis på att en tillämpning av generalklausulen inte behöver leda till 

eller ha sin grund i att en svagare part skall skyddas. Omständigheten, att det inte är fråga om 

att skydda en svagare part, torde därmed inte sätta några käppar i hjulet för en tillämpning av 

36 § avtalslagen avseende vår problematik.  

 

Det största problemet vi finner med att använda 36 § avtalslagen som stöd för the knock-out 

rule är huruvida ett villkor som inte överensstämmer med den gemensamma partsviljan, 

enbart av denna anledning, skall anses som oskäligt i lagens mening. Oskälighet är dock ett 

relationsbegrepp som enligt motiven till 36 § avtalslagen måste tolkas utifrån att värderingar i 

samhället ständigt utvecklas.
107

 I motiven understryks också att valet av ord inte avser att 

medföra någon inskränkning i domstolarnas frihet att genomföra en prövning utifrån 36 § 

avtalslagen.
108

 Oskälighetsbegreppet torde enligt motiven kunna tolkas olika beroende på 

situation och vi tror inte att begreppet i sig skulle hindra domstolen från att kunna tillämpa 

lagrummet även ifråga om kolliderande standardavtal. 

 

Vi anser att det framgår tydligt i motiven till 36 § avtalslagen att domstolen har möjlighet att 

tillämpa och tolka paragrafen fritt. Givetvis förutsätter detta att avgöranden utifrån 36 § 

avtalslagen, ur ett rättssäkerhetsperspektiv, får en principiell prägel.
109

 Vi anser även att de 

drag som kan utkristalliseras i 36 § avtalslagen talar för the knock-out rule. Att villkor, enligt 

lydelsen i 36 § avtalslagen, jämkas eller lämnas utan avseende på grund av omständigheter 

hänförliga till avtalsförhållandet motsvarar i stor utsträckning de faktiska konsekvenserna av 

en tillämpning av the knock-out rule. Effekten av att tillämpa the knock-out rule blir att 

motstridiga villkor jämkas eller lämnas utan avseende. Dessutom anser vi att det friare 
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förhållningsätt till hur problematiken bör lösas och anpassas till det konkreta fallet som 

knock-out rule ger för handen stämmer väl överens med lydelsen i 36 § avtalslagen. 

Paragrafen stadgar att ”omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade 

förhållanden och omständigheterna i övrigt” skall beaktas. Detta förhållningsätt, att beakta 

alla relevanta omständigheter hänförliga till avtalsförhållandet, anser vi går i samma linje som 

the knock-out rule. Vi anser därför att svensk rätt, med stöd av 36 § avtalslagens allmänna 

utformning, torde kunna tillämpa the knock-out rule på problematiken med kolliderande 

standardavtal. 

 

Avslutningsvis skall vi kortfattat belysa frågan om skyddsklausulers betydelse. Vår 

uppfattning är att det bör finnas möjlighet, för en part som tydligt visar att denne endast 

kommer ingå ett avtal på sina villkor, att skydda sig mot att motpartens villkor skall bli 

gällande. Givetvis räcker det med att denne part är uppmärksam och bevakar sina intressen 

vid avtalets ingående, genom att tydligt reklamera eventuella avvikelser i motpartens villkor. 

Samtidigt finns det enligt oss inget som direkt talar emot att en tydligt framhävd 

skyddsklausul som motparten uttryckligen accepterat skall bli gällande. En part skall givetvis 

inte bli förfördelad för att denna part vill upprätta ett på förhand till fullo samstämmigt avtal. 

Vi anser dock att domstolen generellt sett bör vara försiktiga med att lägga alltför stor vikt vid 

skyddsklausuler. En skyddsklausul som endast är intagen i standardavtalet och som inte 

uttryckligen accepterats bör därmed, i linje med the knock-out rule, ej tillmätas betydelse. 

Även skyddsklausulen bör alltså i detta sammanhang behandlas som ett motstridigt villkor 

som skall lämnas utan avseende. Vi anser alltså att knock-out rule lämpar sig bäst när 

motstridiga villkor i avtalet grundar sig i parternas ömsesidiga ignorans inför dissensen. 

Samtidigt måste part som önskar bringa klarhet i avtalsförhållandet på förhand och skydda sig 

mot framtida motstridiga villkor ges den möjligheten. En tydligt framhävd skyddsklausul som 

uttryckligen accepterats ger enligt oss en part möjligheten att på förhand undgå en eventuell 

tillämpning av the knock-out rule. Detta synsätt på skyddsklausuler och dess betydelse har 

även fått stöd i doktrinen.
110

 

14. Slutord 

I uppsatsen har vi försökt att, genom en internationell utblick, få vägledning för hur 

problematiken med kolliderande standardavtal bör lösas i svensk rätt. Då användandet av 
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standardavtal blir alltmer vanligt i kommersiella avtalsförhållanden anser vi att det skulle 

finnas vissa fördelar med att lagreglera frågan. Framförallt skulle detta leda till att rättsläget 

blir mer förutsebart för avtalsparterna. Eftersom att problematiken med kolliderande 

standardavtal behandlats i så liten utsträckning inför svensk domstol är det givetvis berättigat 

att ifrågasätta behovet av lagreglering på området. Vi tror inte heller att frågan kommer att 

lagregleras inom en nära framtid utan svensk rätts ståndpunkt i frågan kommer snarare visas i 

framtida praxis. Vi tror att svensk rätt, med största sannolikhet, kommer lösa problematiken 

med kolliderande standardavtal i linje med hur de berörda rättskällorna i denna uppsats 

tenderat att avgöra frågan. En tillämpning av the knock-out rule, med stöd av 

generalklausulen i 36 § avtalslagen, torde enligt oss ligga närmast till hands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Källförteckning 

 

Tryckt media 

 

Offentligt tryck 

Proposition 1975/76:81 

 

Litteratur 

 

Adlercreutz Axel, Avtalsrätt I, Juristförlaget i Lund, upplaga 12. ISBN 91-544-0045-7 

Adlercreutz Axel, Avtalsrätt II, Juristförlaget i Lund, upplaga 5. ISBN 91-544-0038-4 

Adlercreutz Axel, Introduktion till komparativ och internationell avtalsrätt. Lund: 

Studentlitteratur, upplaga 2. ISBN 91-87998-16-5 

Beale Hugo, Hartkamp Arthur, Kötz Hein, Tallon Denis, Cases, materials and text on 

Contract Law, Oxford: Hart Publishing 2002 

Bernitz Ulf, Standardavtalsrätt, Norstedts Juridik, upplaga 7. ISBN 978-91-39-20493-0 

Bogdan Michael, Komparativ rättskunskap, Stockholm: Norstedts juridik, 2003, upplaga 2. 

ISBN 9139203301 

Bonell Michael Joachim, The Unidroit principles in practice: caselaw and bibliography on 

the UNIDROIT Principles of international commercial contracts, New York: Transnational 

Publishers, 2006, upplaga 2. ISBN 1-57105-346-8 

Göranson Ulf, Kolliderande standardavtal, Iustus Förlag, 1988. ISBN 91-7618-110-0 

Hellner Jan, Kommersiell avtalsrätt, Norstedts Juridik, upplaga 4. ISBN 91-7598-579-9 

Holm Anders, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, Linköping: 

Ekonomiska institutionen, Univ, 2004. ISBN 91-7373-976-6 

Lando Ole, Beale Hugo, Principles of European contract law: Parts I and II: combined and 

revised. Haag: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1305-3 

Lehrberg Bert, Avtalstolkning, Uppsala: I.B.A Institutet för för Bank- och Affärsjuridik AB, 

upplaga 3. ISBN 91-974962-0-0 

Ramberg Jan, Allmän avtalsrätt. Suppl., Standardavtal: med kommentar till 1994 års 

avtalsvillkorslag, Juristförlaget, 1995. ISBN 91-7598-701-5 

 



50 

 

Ramberg Jan, Herre Johnny, Internationella köplagen (CISG). En kommentar, Stockholm: 

Norstedts Juridik, upplaga 2. ISBN 91-39-00932-7  

Ramberg Christina & Ramberg Jan, Avtalsrätten – en introduktion, Norstedts Juridik, 

upplaga 3. ISBN 978-91-39-20435-0 

Svernlöv Carl, Internationella avtal – i teori och parktik, Norstedts Juridik, upplaga 1. ISBN 

91-39-00916-5 

Ulrich Magnus, Last Shot vs. Knock Out – Still Battle over the Battle of Forms Under the 

CISG, Commercial Law Challenges in the 21
st
 Century – Jan Hellner in memoriam, 

Stockholm: Iustus Förlag AB, 2007. ISBN 978-91-7678-674-1 

 

Rättspraxis 

Sverige 

NJA 1916 s. 583 

NJA 1978 s. 147 

NJA 1980 s 46 

NJA 1990 s. 745 

 

Tyskland 

10-07-96 Handelsgericht Zurich 

31-03-95 Oberlandesgericht Frankfurt   

BGH, 20 March 1985, NJW 1985.1838. 

Oberlandsgericht Köln  RBKR 1980 270 

 

England 

Butler Machine tool Co Ltd V Ex-Cell-O Corp. Ltd 

 

USA 

Ionics Inc v Elmwood Sensors Inc, 1997 

Richardson v. Union Carbide Industrial Gases, Inc 2002 

Daitom Inc v Pennwalt corp 

Northrop Corporation v Litronic Industries 1994,  

Superior Boiler Works Inc v R.J. Sanders Inc 1998, 

White Consolidated Industries Inc v McGill Manufacturing 2003 



51 

 

USEMCO Inc v Marbo Co Inc 

 

Artiklar 

Bernitz Ulf, Recension av Kolliderande standardavtal, Juridisk Tidskrift 1989/90: Gotab: 

Stockholm 

Fensby Torsten, Section 2-207 of the US Uniform Commercial Code, svensk juristtidning 

1997 

Hultmark Christina, Juridisk Tidskrift, 91/92, s 701 

Lindholm Thomas, Fremmede retsbegreber i nordisk kontraktsret. 

www.jura.ku.dk/njm/38/Tomas_Lindholm, 2009-04-29 

Pilar Perales Viscasillas Maria, "Battle of the Forms" Under the 1980 United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods: A Comparison with Section 2-

207 UCC and the UNIDROIT Principles. www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/pperales.html, 

2009-04-08 

Wildner Kaia, Art. 19 CISG: The German Approach to the Battle of the Forms in 

International Contract Law: The Decision of the Federal Supreme Court of Germany of 9 

January 2002, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/wildner.html, 2009-05-07 

 

http://www.jura.ku.dk/njm/38/Tomas_Lindholm
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/pperales.html
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/wildner.html

