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Sammanfattning 

I vår uppsats ska vi behandla standardavtal och vilken inverkan s.k. dold domstolskontroll har 

på dem.  

  Standardavtal är ett vanligt förekommande avtal som svenska konsumenter och 

näringsidkare ingår dagligen. Standardavtal skiljer sig från andra avtal på så sätt att de 

innehåller standardiserade, förtryckta villkor som oftast är utvecklade av endast en part i 

avtalsförhållandet. De förtryckta villkoren har ett minimalt förhandlingsutrymme, oftast inget 

alls, vilket innebär att part som vill ingå ett standardavtal är tvungen att acceptera avtalet 

sådant som det är. I och med att en part, genom standardavtal, förlorar sitt 

förhandlingsutrymme menar vi att en gemensam partsvilja i dess typiska bemärkelse inte 

längre finns. Detta gör i sin tur att standardavtal som blir föremål för tvist hos domstol inte 

kan behandlas som vanliga avtal med tolkningens utgångspunkt ur den gemensamma 

partsviljan. I sådana fall får domstolen utgå från andra tolkningsprinciper. Bland dem finns 

företeelsen dold domstolskontroll. Dold domstolskontroll är ett relativt okänt begrepp vilket 

vi i uppsatsen har definierat som en metod för att styra avtal med, vilken också brukar 

innefatta att domstolen använder principer som är otypiska i sammanhanget. Den dolda 

kontrollen har fått stark kritik, bland annat i proposition 1975/75:81 till förslag om förändring 

i 36 § avtalslagen, som en icke önskvärd metod. Den benämndes som en krystad 

tolkningsmetod för att möta allmänhetens önskemål. Vi anser att problemet med dold 

domstolskontroll applicerad på standardavtal är att brukarna av dessa avtal har svårt att utläsa 

ur domskälen vad som är önskvärt och mindre önskvärt vid stiftandet av avtalen, och att de 

därför inte heller har möjlighet att i framtiden stifta bättre avtal som gynnar båda parter. 

Praxis från dold kontroll är otydlig ur prejudicerande synpunkt. Vi diskuterar vidare andra 

möjligheter att komma till rätta med detta otydliga område genom att analysera vad en 

eventuell standardavtalslag hade fått för inverkan. Vår slutsats är att en standardavtalslag hade 

blivit för snäv och att den alltså inte hade kunnat lösa problemet med dold kontroll. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund         

I takt med att samhället digitaliseras har standardavtal blivit en allt mer förekommande 

avtalsform som är väl använd av exempelvis distributörer av digitala varor/tjänster. Avtalen är 

ofta omfattande, formulerade av jurister och därför ofta skrivna med ett fackspråk som kan 

vara svårt att förstå. Ändå genomförs köp med sådana avtal dagligen. Under de bästa 

förutsättningarna har parterna förstått vad avtalet innebär, vilket borde vara uttryck för 

partsviljan, men rimligtvis är det långt ifrån verkligheten. Om just det här problemet har 

Christina Hultmark sagt följande: “Det är ett generellt standardavtalsrättsligt problem att 

standardvillkoren blir en del av avtalet och att man fingerar att parterna läst och förstått dem 

(att de ger uttryck för parternas vilja) men att detta i många fall så uppenbart är en fiktion” 
1
. 

Verkligheten motsvarar med andra ord inte den ideala bilden av partsvilja som är en av de 

grundläggande delarna för att ett bindande avtal ska uppstå.  

   Partsviljan i standardavtal är mer komplicerad än i andra avtal. Samhället bör, inte minst av 

juridiska och kostnadseffektiva skäl, sträva efter att förbättra dessa standardavtal så att de blir 

fullt begripliga för båda parter och därmed kunna vidhålla en partsvilja där båda parter är 

införstådda med vilka villkor de godkänt som gällande i avtalet. I avtalslagen finns det inte ett 

särskilt kapitel för standardavtal. Där lagen inte räcker till ska praxis sätta upp riktlinjer om 

vad som är önskvärt, men dessvärre är “standardavtalspraxisens” område inte tydligt. En del 

av problemet är att domstolen motiverar domskäl på området för standardavtalstolkning med 

s.k. öppen- respektive dold domstolskontroll. Domstolskontroll är en metod som används vid 

tolkning av tvistemål och syftar till att “komma till rätta med” avtalsvillkor genom att tolka 

eller fylla ut med sikte på hur avtalet lämpligen och med hänsyn till omständigheterna och 

båda parters intressen bör vara utformat. Öppen resp. dold domstolskontroll är 

tillvägagångsätt för denna metod. Den öppna kontrollen är ett direkt och öppet ingrepp i 

avtalet. Domstolen tar stöd av generalklausuler eller allmänna rättsprinciper och uttryckligen 

åsidosätter eller jämkar ensidiga avtalsvillkor. Den dolda kontrollen domstolen försöker 

begränsa räckvidden av ensidiga avtalsvillkor genom att ställa höga krav på inkoporering, 

tillämpa särskilda principer om restriktiv tolkning, borttolka eller på annat sätt “komma runt” 

villkoret för part. Avsaknaden av ställningstagande påverkar praxis negativt genom att 

domskälen inte tydligt fastställer rättsläget. Sådana rättsfall där allmänheten inte kan följa 

                                                           
1 

Hultmark, Christina. Elektronisk handel och avtalsrätt. 1:2 uppl. Stockholm: Nordstedts Juridisk AB, s 73. 
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motiven till domslutet medför oförutsebarhet. Den öppna kontrollen har understrukits som en 

metod att föredra med tanke på förutsebarheten
2
, men ändå använder domstolen båda 

metoderna. På grund av detta är den redan komplicerade “standardavtalspraxisen” dessutom 

oförutsebar.  

   Vid tolkning av ett standardavtal är partsviljan den huvudsakliga utgångspunkten, oavsett 

om domstolen tillämpar dold eller öppen domstolskontroll. Partsviljan i standardavtal är, i 

vissa fall, mer komplex att utröna än i enskilda avtal. Om ett sådant avtal dessutom blir 

föremål för dold domstolskontroll, som redan i sig skapar en otydlig praxis, leder det till att 

praxisen på området blir mer förvirrande än vägledande. 

 

1.2 Problemformulering 

Det är uppenbart att en tvetydig praxis minskar chanserna för förutsebarhet, därav blir vår 

fråga: Vad har denna tvetydiga domstolspraxis från dold kontroll fått för inverkan på 

standardavtal? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att, på standardavtalens område, undersöka domstolspraxis av 

partsviljan i sådana avtal, samt analysera konsekvenserna idag av öppen respektive dold 

domstolskontroll. Vi vill skapa oss en grundläggande förståelse för hur grundstenarna i ett 

avtalsingående faktiskt tar sig uttryck i verkligheten och undersöka ifall de förändras när de 

utgör ett standardavtal. Vid inledningen av uppsatsen är det nämligen vår övertygelse att det 

finns vissa saker som ser annorlunda ut. Vi vill analysera hur domstolen bemöter en sådan 

skillnad. Vi är vidare intresserade av att se vad just en dold domstolskontroll kan ha för 

konsekvenser på standardavtalsområdet.  

   Vår uppsats vänder sig till den som har grundläggande kunskaper i juridik, är intresserad av 

de grundläggande elementen i avtalsslutet och som vill diskutera dess innebörder och 

konsekvenser.  

 

                                                           
2
 Prop. 1975/76:81 s 103. 
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1.4 Metod 

I vår uppsats kommer vi att använda oss av en rättsdogmatisk metod vilken inkluderar lagtext, 

förarbeten, propositioner, praxis och doktrin. Eftersom det inte finns någon standardavtalslag 

kommer vår huvudsakliga källa i lagtext att vara avtalslagen. 

   Vid undersökning av öppen respektive dold domstolskontroll kommer praxis att utgöra en 

viktig del av våra källor. 

 

1.5 Avgränsning till nordisk rätt 

Vi kommer främst att använda oss av den svenska rätten, men i vissa fall förekommer 

referenser till nordisk rätt. Den nordiska rätten är väldigt lik den svenska eftersom de 

härstammar från samma nordiska avtalslag. 

   Eftersom EU-rätten är överordnad den svenska rätten som en konsekvens av Sveriges 

inträde i EU ska den svenska lagstiftningen vara harmoniserad med EU-lagstiftningen. Av den 

anledningen känner vi inget behov av att närmare gå in på EU-rätten.  

 

2. Avtal 

2.1 Introduktion 

Vår tids avtalsrätt har frångått den begynnande avtalsrättens viljebaserade avtalsingående, den 

s.k. viljeteorin, till förmån för det tillitsbaserade avtalsgrundandet som innebär att parternas 

tillit till löftet om anbud respektive accept ger upphov till avtalet.
3
 Trots denna förändrade 

inriktning är viljan fortfarande essentiell i ett avtalsslut.  

   Partsviljan är utgångspunkten för domstolen vid avtalstolkning.
4
 Dock är existensen av 

partsviljan i standardavtal omdiskuterad i doktrinen.
5
 För att skapa en god bas för diskussion 

kring partsviljan som ett primärt verktyg vid avtalstolkning vill vi först definiera hur 

partsviljan ser ut i de avtal där den är mindre problematisk. 

                                                           
3
 Grönfors, Kurt. 2013. Avtalsgrundande rättsfakta. 2 uppl. Stockholm: Anne-Marie Grönfors & Santérus förlag, 

s 27. 
4
 NJA 2014 s 960. 

5
 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt, s 73. 
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   För den insatte är avtalet och dess regler en självklarhet, men det går inte att förneka att 

företeelsen ofta blir föremål för tvister varför någon form av huvudbry ändå tycks föreligga. 

 

2.2 Partsviljan 

Ett avtal kan, i sin enklaste form, ingås muntligt och helt utan formkrav. Det är den uttalade 

viljan att bli bunden som är uttrycket för avtalet. Ett avtal kan också ingås genom handlande, 

s.k. realhandlande. Ett exempel på ett sådant realhandlande som ger upphov till ett avtal är när 

någon kliver på en buss. När resenären kliver på bussen manifesteras viljan att bli bunden av 

ett avtal. Ett avtal slutet genom realhandlande är precis lika bindande som ett muntligt avtal.
6
   

   Vid en tvist blir det muntliga avtalet problematiskt då det kan vara väldigt svårt att bevisa 

vad som sagts eller att ett avtal ens har slutits. Ur bevissynpunkt är ett säkrare alternativ att 

ingå avtal skriftligen. Även de skriftliga avtalen har dock fött en del frågetecken, framförallt 

eftersom tekniken har utvecklats och nya sätt att sluta avtal på har tillkommit. Att ett avtal 

nedtecknat på ett papper är giltigt är allmänt accepterat sedan en lång tid tillbaka, men när 

t.ex. e-post och SMS började brukas som kommunikationsmedel för avtalsslut uppstod frågor 

om sådana avtals giltighet. Till synes finns inga juridiska hinder för att elektroniska avtal inte 

skulle vara bindande eftersom allt från och med ett muntligt avtal är bindande.
7
 

 

2.3 Ingåendet av elektroniska avtal 

Standardavtal ingås idag ofta via elektroniska medier. Elektroniska avtalsslut har hunnit 

utveckla en egen sedvänja och handelsbruk.
8
 Det är värt att notera att handelsbruket spelar en 

viktig roll vid lagens tillämplighet. 

   Trots att grunden för avtalsingående är enkel och att avtalslagen inte ställer upp strikta krav 

för ingåendet, tycks det ändå finnas anledning till diskussion när ett nytt medium börjar 

användas av gemene man. Med dagens elektroniska produkter kan avtalsingåendet ske både 

snabbt och smidigt. Den viktigaste skillnaden mellan att ingå avtal på elektronisk väg och att 

ingå muntliga avtal, är att personlig kontakt saknas och att det därför är svårare att utläsa vad 

parterna egentligen vill. Trots att avtalsingåendet på elektronisk väg, i stort, har till syfte att 

förenkla avtalsingåendet, uppkommer en problematik om partsvilja, giltighet och tolkning. 

                                                           
6
 Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars. 2011.  Avtalsrätt 1. 13:1 uppl. Lund: Juristförlaget i Lund, s 20. 

7
 Kihlman, Jon (red.). 2013.  Elektronisk signering. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, s 15. 

8
 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt, s 15. 
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2.4 Bundenhet och ogiltighet 

Det finns situationer där bundenheten inte bör vara lika stark för parterna. Bundenhet kan 

ibland anses vara direkt olämplig på grund av omständigheter vid avtalets uppkomst. I sådana 

fall finns medel att ogiltigförklara eller jämka avtal eller avtalsvillkor, t.ex. generalklausulen 

36 § AvtL.  

   Bundenheten är beroende av hur vana parterna är vid den avtalsslutande mekanismen som 

råder på området. Hultmark diskuterar bundenhet av en vinkning på en auktion för en person 

som vet vad det innebär respektive en person som inte vet vad det innebär. För en person som 

inte förstår vinkningens innebörd är det mindre lämpligt att ställa de normala kraven om 

bundenhet. Rättsverkan är bland annat beroende av faktorer som löftets art, handelsbruk och 

parternas ställning.
9
 

 

3. Standardavtal 

3.1 Introduktion 

Standardavtalet är, som beskrivits i bakgrunden, ett numera vanligt förekommande avtal som 

de flesta av oss möter i vardagen. En del av den vanligaste tekniken som finns i de svenska 

hemmen, så som abonnemang till TV och mobiltelefon, är köpt med standardavtal. 

 

3.2 Vad är ett standardavtal? 

Ett standardavtal är ett avtal med standardiserade villkor, och de beskrivs i praxis och doktrin 

som avtal utan individuellt förhandlade villkor.
10

 Villkoren är ofta utformade endast av den 

ena parten, varpå motparten kan acceptera eller avböja. Ytterligare en karaktäristika för 

standardavtal är dess smidighet och enkelhet. Det smidiga är att det kan användas vid flera 

situationer och alltså underlättar proceduren för avtalsslut.
11

 Standardavtalen utformas ofta för 

att möta en bransch speciella behov, vilket är både praktiskt, tidsbesparande och kan täcka 

många risker som kan uppstå inom en särskild bransch. Dessutom kräver de inte 
                                                           
9
 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt, s 24. 

10
 Kihlman, Elektronisk signering, s 46. 

11
 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt 1, s 21. 
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expertkunnande från varje avtalspart. Idag sker användandet av standardavtal i så hög 

utsträckning att några av dessa avtal med stor spridning kan sägas vara branschpraxis.
12

  

HD skrev i dom NJA 1980 s 46 ett positivt utlåtande om företeelsen standardavtal (avseende 

standardavtal AB 72): “Bruket av tryckta allmänna leverans- och liknande bestämmelser har 

tilltagit i hög grad. Sådana bestämmelser motsvarar uppenbarligen ett stort behov och de 

betraktas säkert numera av näringsidkare av någon storleksordning som ett naturligt och 

värdefullt led i avtalsslutandet. Numera använda allmänna bestämmelser synes vidare ofta 

vara utarbetade med stor omsorg under beaktande av båda avtalsparternas intressen.”13.  

   Ett standardavtal kan slutas antingen genom ett förtryckt formulär eller genom att ett avtal 

hänvisar till ett formulär med standardvillkor som eventuellt bifogas till avtalet.
14

 

Standardavtal kan dock utgöra en risk om de är ensidigt upprättade till fördel för en part.  

För standardavtal är det inte fråga om en möjlighet för anbudsmottagaren att förhandla om 

villkoren – det är upp till denne att endast godkänna avtalet eller inte. Detta beskriver Bernitz 

som ett standardavtal med en “take it or leave it”-karaktär, vilket innebär att om part vill ingå 

avtal så måste standardavtalet godkännas och det finns ytterst lite utrymme för förhandling.
15

  

   Som vi har nämnt under kap 2.1 uttrycks partsviljan med ett enkelt godkännande av 

anbudsmottagaren. Vid ett köp över disk, av t.ex. ett klädesplagg, så framgår partsviljan 

tydligt och okomplicerat – när köparen betalar sin vara har denne och butiken ingått ett avtal 

med vilja att bli bundna. Köparen behöver inte godkänna några villkor eller läsa igenom något 

köpekontrakt. Vid köp av t.ex. en mobiltelefon med tillhörande abonnemang, får köparen ofta 

ett längre köpekontrakt med villkor bifogade. Om köparen vill genomföra köpet måste denne 

acceptera villkoren. I ett sådant fall är det alltså fråga om ett avtal med ”take it or leave it”-

karaktär. Partsviljan borde vara tydlig – det räcker att acceptera avtalet för att manifestera sin 

vilja. Ändå diskuteras partsviljans roll och existens i standardavtal av många framstående 

jurister. Grönfors menar att ett ensidigt utformat standardavtal blir “en uttunnad form av 

avtalsslut” och en faktisk partsvilja går inte att tala om. Avtal med en sådan här utveckling av 

partsvilja kommer att leda till en förändrad syn på avtalet på så sätt att allmänheten blir mer 

samhällsorienterad i sitt synsätt och mindre partsorienterad. Anbud-accept-modellen kan så 

lätt, men ibland felaktigt, läsas in i olika avtalssituationer på grund av sin elastiska 

                                                           
12

 Lindberg, Agne & Westman, Daneil. 2001.  Praktisk IT-rätt. 3 uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, s 387. 
13

 Bernitz, Ulf. 2013.  Standardavtalsrätt. 8 uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, s 23. 
14

 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt 1, s 21. 
15

 Bernitz, Standardavtalsrätt, s 17. 
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utformning, och därför är det viktigt att det finns preciserat vilka element som är 

avtalsgrundande.
16

 

 

3.3 Inkorporering av standardavtal 

Bernitz förklarar hur inkorporeringen av ett standardavtal går till genom följande citat: 

“Huvudregeln är att standardvillkor måste bringas till motpartens kännedom före avtalsslutet 

för att bli en del av avtalet”
17

. Utöver det finns inga skarpa kriterier för inkorporering av 

standardavtalsvillkor i ett avtal. Däremot finns ett flertal mer allmänna kriterier att förhålla sig 

gentemot. Det första kriteriet är under vilken form inkorporeringen sker. Villkoren kan 

återges i avtalet, vara bifogade eller bara vara hänvisade till. De kan finnas tillgängliga på 

exempelvis samma hemsida som avtalsingåendet sker på, eller på en helt annan hemsida. 

Generellt gäller att villkor som inte varit lättillgängliga för användaren ska sakna rättslig 

relevans.
18

 Det andra kriteriet är kopplat till villkorens innehåll. Desto mer villkoren kan anses 

vara sedvanligt inom den aktuella branschen, desto mindre krav ställs på dem. Det tredje 

kriteriet är kopplat till parterna. Mer långtgående avtalsrättsliga krav kan ställas på 

näringsidkaren i affärsrelationen näringsidkare och konsument, än vad som kan ställas i en 

relation mellan två näringsidkare. Vidare antas att kraven för inkorporering kan vara lägre för 

två parter som tidigare har haft ett kommersiellt samförstånd.
19

  

   Ett känt rättsfall som beskriver hur inkorporering av standardavtalsvillkor är NJA 2011 s 

600. Käranden Karolinska Institutet (K.I) hade utfört en tandvårdsbehandling på svaranden 

B.Å. På grund av fel i behandlingen var det tvunget att göra om den. Parterna var oense om 

när betalning för behandling skulle erläggas - före eller efter den andra behandlingen. K.I. 

menade att den korrigerande behandlingen gällde en garanti som inte kunde tas i anspråk 

förrän den första behandlingen hade betalats. B.Å. invände att de skulle ha ingått en sådan 

överenskommelse. HD förde följande resonemang om hur inkorporering ska gå till. Det finns 

ingen lagstiftning i svensk rätt som anger vad som krävs för att ett standardvillkor ska anses 

som inkorporerat i ett enskilt avtal och vara gällande. HD uttryckte den av Bernitz nämnda 

huvudregeln att “… standardvillkor måste bringas till motpartens kännedom...”. Om avtalet 

innehåller villkor som konsumenten inte har haft möjlighet att påverka, krävs det att 

                                                           
16

 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 98 ff. 
17

 Bernitz, Standardavtalsrätt, s 63. 
18

 Bryde Andersen, Mads. 1999. Shopping på Internettet. Köpenhamn: Nordisk Ministerråd. s 75. 
19

 Bryde Andersen, Shopping på Internettet, s 76. 
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näringsidkaren, i samband med avtalsingåendet, har vidtagit åtgärder för att uppmärksamma 

konsumenten om dessa. Vidare ansåg HD att om standardvillkoren är sammanförda med det 

enskilda avtalet i samma text, så är detta tillräckligt för att de ska anses som inkorporerade. 

Om de inte skulle vara sammanförda i samma text krävs en tydlig hänvisning till dem. Det 

finns däremot inget krav på att konsumenten rent faktiskt har läst igenom villkoren. För det 

fall att villkoren skulle anses vara oskäligt betungande för en part, oväntade eller 

överraskande kan strängare krav ställas på att konsumenten ska ha varit införstådd med 

dessa.
20

 Även avtalstyper som innebär att bundenhet uppstår redan vid en konsuments 

konkludenta handlande kräver att näringsidkaren har uppmärksammat konsumenten om 

villkoren, eller att handlandet är av den typen att konsumenten haft anledning att vara 

medveten om desamma.  

HD bedömde, eftersom K.I. varken påstått eller kunnat bevisa att B.Å. informerats om 

avtalsvillkoren, att B.Å. inte haft anledning eller möjlighet att läsa villkoren samt att B.Å. inte 

genom konkludent handlande kunde anses vara bunden.  

 

3.4 Partsviljan i standardavtal 

Det är framför allt på IT-området som användandet av standardavtal har slagit igenom. Många 

av produkt- och tjänsteleverantörerna på IT-området erbjuder snabba och förhållandevis enkla 

möjligheter att ingå avtal på, t.ex. via smartphone, surfplatta eller dator. Målgruppen för 

användandet av dessa produkter är idag inte enbart inriktad på unga vuxna, vilket det var för 

tio år sedan. Användargruppen sträcker sig idag från små barn till äldre och produkterna 

används inte bara i privata sammanhang utan även inom skola och arbetsliv. Inom 

näringslivet har den snabba IT-utvecklingen gett upphov till behov av standardavtal och att 

omarbeta och revidera standardiserade IT-avtal.
21

 

   Ett av de numera vanligaste standardavtalen på IT-området är s.k. ”point-and-click”-avtal. I 

dessa avtal ställs problematiken kring partsviljan i standardavtal på sin spets. Genom ett eller 

flera klick vid användandet av ovan nämnda elektroniska produkter kan vi ingå s.k. “point-

and-click”-avtal.
22

 Leverantören presenterar, de ofta detaljerade, standardvillkoren för 

brukaren som ombeds att läsa och bekräfta att denne är införstådd med villkoren genom ett 

                                                           
20

 Bernitz, Standardavtalsrätt, s 58 ff. 
21

 Runsten, Jim., Walles, Kristina., Östlund, Heidi. 2007. Nya avtal i IT-sektorn. Mitt i juridiken. 14 sep. 
22

 Kihlman, Elektronisk signering, s 45. 
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klick på en ”OK”-ikon eller liknande.
23

 Trots att detta avtalsingående är enkelt och ofta bara 

tar några sekunder är långt ifrån alla “point-and-click”-avtal okomplicerade kommersiella 

avtal. De finns även i form av långa och komplicerade avtal om försäkringar eller licenser, 

och omfattar allt oftare affärer och transaktioner till stora värden. Dessa omfattande avtal kan 

således ge upphov till spörsmål kring om den avtalsrättsliga giltigheten är förenlig med en 

“point-and-click”-accept. Vidare diskuterar Bryde Andersen att det är sedvanerätten på 

området som kan göra att ett klick kan vara att anse som vilket annat förpliktelseåtagande som 

helst.
 24

 

 

3.5 Lagstiftning kring standardavtal 

I Sverige, och i Norden, finns ingen allmän civillag som innefattar alla avtalstyper. Den 

lagstiftning vi har i Sverige för att reglera standardavtal är avtalslagen, till vilken kan dras 

analogier från exempelvis köplagen. Utöver lagen finns allmänna rättsprinciper som också 

kan användas för att reglera rättsläget. Att bruka allmänna rättsprinciper gör att området kan 

bli svårförutsebart om allt hänger på hur domstolen har tolkat en viss princip.
25

 Som den 

invigde vet är principerna flera, och tolkning av dem gör dem breda. Självklart finns det 

riktlinjer och en allmän ungefärlig uppfattning om vad principerna innebär, men det är 

förmodligen oundvikligt vid all juridisk principtolkning att inte blanda in sina personliga 

värderingar kring gällande rätt. Sedan den svenska avtalslagen antogs år 1915 har handeln 

givetvis förändrats. Idag är standardavtalen frekvent använda och ingås dagligen av gemene 

man, både via näthandel men även via handel i butik. Trots det frekventa användandet finns 

ingen standardavtalslag. HD uttryckte redan på nittiotalet i NJA 1992 s 260 att massavtal 

kräver särregler.
26

 Det har varit lagstiftarens önskan att standardavtalen ska kunna regleras av 

avtalslagen. I nuläget finns marknadsrättsliga regler som AVLK och AVLN vilka 

kompletterar avtalslagen. Den enda egentliga definitionen av standardavtal i lagtext återfinns i 

10 § AVLK, trots att den inte ordagrant uttrycker just standardavtal. Det är 10-11 §§ AVLK 

som fått störst innebörd för standardavtal eftersom paragrafera behandlar tolkning och 

jämkning av villkor som inte har förhandlats fram gemensamt.
27
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 Bryde Andersen, Shopping på Internettet, s 72. 
24

 Bryde Andersen, Shopping på internettet, s 72. 
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 Bernitz, Standardavtalsrätt, s 21. 
26
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   Naturligtvis berörs standardavtal indirekt av tvingande lagstiftning.
28

 Den tvingande 

lagstiftningen berör framför allt konsumenträtten och arbetsrätten. Behovet av lagreglerat 

skydd för konsumenter ökar ständigt. Senast i mars år 2015 trädde en ny lag i kraft, lag 

(2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning, vilken syftar till att 

skydda konsumenter som ingått avtal som automatiskt kan förlängas av utgivaren. 

 

4. Avtalstolkning 

Om det skulle uppstå oenighet mellan parterna om vad avtalets bestämmelser innebär kan det 

behöva tolkas eller fyllas ut. Att tolka innebär att fastställa innehållet och att fylla ut innebär 

att domstolen vid avsaknad av en reglering tar ställning till vad som ska gälla utan 

paragrafstöd.
29

 Vid tolkning av avtal finns det en viss ordning att beakta. Ordningen uttrycks i 

doktrin och praxis.
30

 Först och främst är det den gemensamma partsviljan som beaktas 

eftersom den utgör själva grunden för avtalet. När osämja mellan parterna har uppstått är det 

vanligtvis oenighet om vad som faktiskt utgjorde den gemensamma partsviljan. I vissa fall har 

parterna inte ägnat avtalsvillkoren någon särskild tanke vid avtalsingåendet, utan 

uppmärksammar dem först när tvisten uppstått och då är det givetvis svårt att urskilja vad som 

torde ha varit den gemensamma partsviljan. Detta är framför allt vanligt förekommande vid 

tolkning av standardavtal. Särskilt svårt är det att fastställa partsviljan i standardavtal som är 

ensidigt upprättade eftersom partsviljan i sådana fall, av bl.a. Bernitz, anses vara fiktiv.
31

 

Anledningen till att partsviljan benämns som en fiktion är på grund av att den ena parten i ett 

”take it or leave it”-avtal inte har något som helst förhandlingsutrymme för avtalsvillkoren. 

Parterna kan vid avtalsingåendet ha förlitat sig på att de standardiserade klausulerna skulle 

reglera flertalet tänkbara tvistesituationer. I andra fall har parterna inte ens haft en uppfattning 

om vad det aktuella villkoret faktiskt innehöll. Hur ska domstolen då gå till väga vid tolkning 

av standardavtal? När en gemensam partsvilja inte kan utrönas bör det göras en objektiv 

tolkning av avtalet. Att tolka ordalydelsen brukar i de flesta fall vara det första steget vid en 

objektiv tolkning. Det innebär att olika begrepp i avtalet definieras, både ur en mer allmän 

                                                           
28

 Perméus, Anders & Lindberg, Daniel. 2013. IT-avtal: en kommentar till IT-branschens standardavtal. 
Stockholm: Jure Förlag AB, s 32. 
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 Lindberg & Westman, Praktisk IT-rätt, s 383. 
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språkbetydelse samt ur bransch- och fackspråkssynpunkt.
32

 Även handelsbruk på den aktuella 

branschens område utgör en viktig faktor vid bedömningen.
33

 Nästa steg är att undersöka den 

systematiska uppbyggnaden av avtalet. Det inkluderar beaktande av hur de olika villkoren är 

inkorporerade och hur standardvillkoren är presenterade. Steget efter det är att bruka att 

dispositiv rätt. Om inte heller det bringar någon klarhet menar HD att det bör finnas en 

möjlighet att fylla ut avtalet med en av domstolen anpassad regel.
34

Exempel på sådana 

tolkningsregler som HD kan använda är följande principer. Skrivet går före tryckt innebär att 

ändringar som parterna gjort kommer att få företräde vid tolkningen. Ett sådant villkor har 

antagligen fått genomgå någon form av förhandling och ska därför gälla framför det tryckta 

standardavtalet. På samma sätt ses muntligen individuellt förhandlade villkor, eftersom även 

de har genomgått en förhandling och blivit extra uppmärksammade.
35

 Oklarhetsregeln är en 

ofta använd och viktig princip som innebär att ett otydligt villkor kommer att tolkas till 

nackdel för den som har skrivit villkoret på ett oklart sätt eller den som borde ha klargjort 

detsamma. Betydelseregeln innebär att ett avtalsvillkor får den betydelse som parterna 

ämnade att den skulle ha.
36

 

5. Domstolsförfarandet 

Den svenska processrättens två fundament är domstolsväsendet och dess uppbyggnad samt en 

principfast rättsordning. Med det sistnämnda menas att en rättegångsprocess måste vila på 

vissa grundläggande principer som inte ändras med tiden. Gemensamt för dessa principer är 

att de ska främja en snabb, effektiv och rättssäker process.
37

 

   I dispositiva tvistemålsprocesser är det vanligen två parter som står mot varandra och 

argumenterar. Domstolens roll är att en utöva en materiell processledning, det vill säga att 

domstolen ska verka för att parterna ska uttrycka och förtydliga sin talan och eventuellt 

begränsa eller berika densamma.
38

 Utöver domens formella krav, t.ex. att domen ska vara 

skriftlig, finns några starka ”borden”: domskälen ska vara utförligt skrivna för 

rättssäkerhetens skull, bevisfakta och värdering av desamma ska redovisas i domen, om t.ex. 
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 Lindberg & Westman, Praktisk IT-rätt, s 383. 
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en restriktiv tolkning eller en analogi har tillämpats bör skälen för det stå angivna.
39

 I 

dispositiva tvistemål, till skillnad från brottmål, får domstolen bara ta ställning till de 

omständigheter som parterna har åberopat. Parterna kan åberopa flera omständigheter vilka 

domstolen får ta ställning till, men i vissa rättsfall framgår det att bara en omständighet har 

blivit prövad. Det kan bero på att domstolen, då de haft flera grunder att ta ställning till, har 

prövat den som varit enklast att bedöma.
40

 

 

6. Domstolskontroll 

6.1 Introduktion 

Den som läser i doktrinen om standardavtal kan komma att stöta på uttrycket 

domstolskontroll. Vi vill här redogöra för doktrinens definition av företeelsen. Med 

domstolskontroll menas egentligen bara att domstolen dömer i ett mål. Domstolskontroll kan 

ske öppet eller dolt. Det bör observeras att dold och öppen domstolskontroll endast är 

akademiskt uppfunna termer med syfte att beskriva två olika sätt att döma, och därför är 

begreppen inte så välkända. Icke desto mindre existerar de båda. Det finns ytterst lite doktrin 

på området öppen och dold domstolskontroll. Av det vi tagit del av från doktrinen kan vi dra 

slutsatsen att det aldrig kommer finnas ett rättsfall där man med säkerhet kan säga att det 

förekommer dold domstolskontroll, vilket gör att den blir svårare att förklara. Samtliga 

rättsområden kan beröras av dold domstolskontroll och den kommer att se olika ut på de olika 

områdena. 

  Vi inser att området dold domstolskontroll i sig är mycket svårt att utreda, men eftersom det 

inte är ovanligt i kombination med standardavtal finner vi det ändå viktigt att utreda dess 

konsekvenser.  

  Vid avtalsrättsliga tvister har domstolens uppgift utvidgats till att omfatta viss kontroll av 

partsbalansen i syfte att motverka missbruk av avtalsfriheten. Innan tillkomsten av KKL, 

AVLK, AVLN och förändringen i 36 § AvtL hade domstolarna begränsad möjlighet att utöva 

en sådan kontroll beträffande partsbalansen. Missbruket kom till uttryck genom oskäligt 

betungande villkor för den ena av parterna. Särskilt problematiska var standardavtalen i detta 

hänseende, vilket föranledde att domstolen utvecklade metoder för att, som doktrinen 

                                                           
39
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uttrycker, “komma till rätta med” missbruket.
41

 Adlercreutz och Gorton beskriver 

domstolskontrollen som ett medel för domstolen att kunna kontrollera partsbalansen, och 

Wilhelmsson beskriver domstolskontroll som en styrning av avtalsvillkor.
42

 
43

 

Domstolskontroll, både öppen och dold, är alltså en kombination av tolkningsmetod och 

styrmedel för att domstolen ska uppnå tillfredsställande resultat vid avtalsvillkorstolkning. 

 

6.2 Öppen domstolskontroll 

Öppen domstolskontroll innebär att domstolen uttrycker ett ställningstagande till huruvida ett 

villkor ska vara att anse som skäligt eller inte.44
 Det som definierar öppen kontroll är 

ställningstagandet till skäligheten i det specifika villkoret, och att domstolens tolkning inte 

endast är baserad på en helhetsbedömning. Den öppna domstolskontrollen beskrivs i doktrin 

som “mer tillfredställande ur rättssynpunkt” och mer effektiv. Tillkomsten av KKL, AVLK, 

AVLN och generalklausulen gav upphov till en metod för domstolen att just “komma till rätta 

med” oskäliga avtalsvillkor, genom att åsidosätta eller jämka dem. Detta har inneburit att 

tillämpningen av den öppna domstolskontrollen har ökat.
45

 Bernitz menar att öppen kontroll 

innebär att domstolen med stöd av generalklausler, främst 36 § AvtL eller allmänna 

rättsprinciper uttryckligen sätter åt sidan eller jämkar alltför ensidiga avtalsvillkor för att de 

anses som oskäliga.
46

 Wilhelmsson beskriver den öppna kontrollen genom följande citat “Den 

öppna kontrollen av avtalsvillkor kännetecknas mao av att domstolen uttalat tar ställning till 

skäligheten hos ett villkor då man avgör hur villkoret bör tillämpas”
47

. Enligt Adlercreutz, 

Gorton, Bernitz och Wilhelmsson är det alltså det öppna ställningstagandet till oskäligheten i 

ett avtalsvillkor som utgör kärnan för den öppna domstolskontrollen. Ett kännetecken för den 

öppna domstolskontrollen, som ovan nämnda författare återkommer till, är att domstolen 

angivit lagrum eller allmänna rättsprinciper i domskälen. Ett av instrumenten för detta 

ställningstagande är att jämka eller att ogiltighetsförklara ett avtalsvillkor. Främst är det 

generalklausulen 36 § AvtL, AVLK och AVLN som blir tillämpliga inom ramen för 

standardavtal.
48

 Ett exempel på öppen domstolskontroll av ett standardavtalsvillkor är i fall 
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NJA 2012 s 776 där domstolen prövade skäligheten i ett villkor om att automatiskt förlänga 

ett medlemskap på ett gym. Den öppna kontrollen framgår dels genom tillämpningen av 36 § 

AvtL, och dels genom en grundlig genomgång av skäligheten i avtalsvillkoret. Fallet kan ha 

föranlett utformningen av den i kap 3.5 nämnda lagen, lag (2014:1449) om konsumentskydd 

vid automatisk avtalsförlängning. Tack vare att domstolen öppet tar ställning till skälighet i 

sådana här villkor och samtidigt bedömer vad som är önskvärt eller inte blir det tydligare vari 

det finns brister i lagtexten och var lagen behöver fyllas ut. 

   Det har från flera håll uttryckts att den öppna kontrollen är att föredra.
49

 I proposition 

1975/76:81 s 103 från Justitiedepartementet, som föranledde den nuvarande utformningen av 

36 § AvtL, uttryckte Carl Lidbom viljan att ge domstolen en utökad möjlighet att jämka 

avtalsvillkor. Innan förändringen var det oftast 8 § SkrbL som tillämpades för att jämka 

avtalsvillkor. I propositionen uttrycktes att domstolen hade varit återhållsam i sitt tillämpande 

av de då existerande generalklausulerna och att klausulerna i sig varit för restriktiva. I samma 

stycke kritiserades domstolen för sitt användande av dold kontroll, genom citatet “Till detta 

kommer det önskvärda i att domstolarna så långt som möjligt grundar sina avgöranden på 

lagbestämmelser och inte tillgriper mer eller mindre krystade tolkningsmetoder för att nå 

fram till tillfredsställande resultat i det särskilda fallet. Det är med andra ord önskvärt att 

kontrollen av avtalsvillkor sker öppet”
50

. HD uttryckte senare i rättsfallet NJA 1980 s 46 det 

önskvärda i den nya utformningen av 36 § AvtL. I propositionen
51

 var förhoppningen att 

förändringen skulle kunna komplettera avtalsvillkorslagen.
52

 Det bör tilläggas att några av 

remissinstanserna tyckte att förändringen skulle vara onödig.
53

 

   Innan generalklausulen 36 § AvtL fått sin nuvarande utformning var den dolda kontrollen 

mer förekommande. Om generalklausulen säger Adlercreutz och Gorton följande: “Men 36 § 

ger också domstolarna möjlighet att ändra andra delar av avtalet. I motiven framhålls att 

‘domstolarna bör ha full frihet att välja de lösningar som är de mest praktiska och bäst 

tillgodoser parts yrkanden’ (prop. 1975/76:81 s. 109). Det blir här fråga om något som liknar 

tolkning eller utfyllning med sikte på hur ett sådant avtal lämpligen med hänsyn till 

omständigheterna och båda parters intressen bör vara utformat. Det som nu behandlats är 

den påtagligaste formen av korrigering av avtalsinnehåll, ett direkt och öppet ingrepp i 
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avtalet.”
54

. Efter förändringen av 36 § AvtL har den öppna kontrollen blivit den vanliga på 

standardavtalsområdet. Vad 36 § AvtL faktiskt fått för betydelse på området domstolskontroll 

kommer vi snart att återkomma till. 

 

6.3 Dold domstolskontroll 

Den dolda kontrollen innebär att domstolen kan ändra eller avvisa ett avtalsvillkor utan att ta 

ställning till om villkoret i sig är acceptabelt eller inte.
55

 Wilhelmsson beskriver dold kontroll 

som följande ”Med talet om en dold domstolskontroll åsyftas det faktum att domstolarna 

stundom kan komma till rätta med villkor som de finner oacceptabla utan att uttryckligen 

motivera ingrepper med hänvisning till villkorets olämpliga innehåll.”
56

. Till skillnad från 

öppen kontroll innebär den dolda kontrollen att domstolen inte diskuterar villkorets innehåll i 

termer om skäligt eller inte. Ett kännetecken för den dolda kontrollen är att domskälen saknar 

hänvisning till lagrum. Det bör emellertid poängteras att det inte måste röra sig om dold 

kontroll bara för att ett lagrum inte är angivet. Såväl öppen som dold kontroll kan bedömas 

med hjälp av principtolkning. Domstolen kan ha motiverat domslutet genom att använda en 

särskild princip om t.ex. restriktiv tolkning som grund för sin motivering, så som 

oklarhetsregeln, eller så kan domstolen fastställa mer restriktiva regler för hur ett avtalsvillkor 

får tillämpas i ett standardavtal.
57 

 Skillnaden mellan en öppen domstolskontroll baserad på 

principtolkning och en dold domstolskontroll baserad på principtolkning är enligt 

Wilhelmsson att principerna som den dolda kontrollen baseras på inte har en direkt 

anknytning till avtalsinnehållet. Wilhelmsson anför vidare att domstolen kan använda sig av 

argument som inte har något samband med vanliga standardavtalsrättsliga principer kan 

användas genom en dold domstolskontroll.
58

 Av det anförda drar vi slutsatsen att domstolen 

genom den dolda domstolskontrollen kan använda sig av ett mycket bredare spektrum för 

avtalstolkning om de har möjlighet att gå förbi de principer som normalt brukas på området. 

För standardavtal kan den dolda kontrollen tas i uttryck genom följande. Om 

standardavtalsvillkor anses ogynnsamma för en part kan domstolen 1. ställa krav på att de 

verkligen är inkorporerade i avtalet, eller 2. borttolka eller försöka komma runt för en part.
59
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Wilhelmsson är av samma åsikt och menar att redskapen kan sammanfattas på ett liknande 

sätt - borttolkning av en olämplig klausul eller undvikande av detsamma genom att hänvisa 

till principer om inkorporering är dold kontroll.
60

 Att domstolen har tillämpat den dolda 

domstolskontrollen kommer inte uttryckligen att framgå i rättsfallens domskäl, dels av den 

enkla anledningen att det bara är ett akademiskt uttryck, och dels för att det numera inte är 

önskvärt att bruka den dolda kontrollen.  

 

6.3.1 Varför används dold kontroll? 

Enligt Bernitz får den dolda kontrollen praktisk betydelse på grund av att den skapar 

osäkerhet.
61

 Principtolkning från domstolens sida är nödvändig, men det finns ett allvarligt 

problem med en allt för långt dragen sådan – genom att inte tillämpa lagtext som finns 

inträder domstolen i lagstiftarens ställe.
62

 

   Standardavtalen saknar i vissa delar vägledande praxis och saknar helt en egen lag, vilket 

kan vara anledningen till att domstolen tillämpar den dolda kontrollen.63 
Om rättsläget blir 

mindre klargjort när domstolen utgår från principer än om den utgår från lagrum så borde 

domstolen över huvud taget inte använda den dolda kontrollen. Ändå brukas den dolda 

kontrollen fortfarande, trots förändringen i 36 § AvtL på 1970-talet. Frågan varför kan helt 

enkelt inte låta bli att ställas. En förklaring är att 36 § AvtL, som tar sikte på att jämka 

avtalsvillkor, förutsätter att villkoret de facto är en del av avtalet. Med det sagt kan det inte 

samtidigt också fastställas om ett villkor är del av ett avtal med hjälp av nyss nämnda 

paragraf. Då ligger det närmre till hands att bedöma den frågan på grundval av en princip.
64 65 

I rättsfallet NJA 2001 s 750 uttrycker HD något som kan anses vara den svenska domstolens 

syn på hur man bör lösa problem vid tvister om avtal där utgångspunkten partsviljan inte går 

att utröna, genom citatet “Ordalagen medger i och för sig att uttrycket tolkas i enlighet med 

vad [båda parter] hävdat. Vid tolkning av ett försäkringsvillkor har man emellertid att ta 

hänsyn till utöver ordalydelsen, klausulens syfte, försäkringens och kundkretsens art, 

traditioner i fråga om formulering, anslutning till lagen uttryckssätt, gängse praxis osv. Man 

                                                           
60

 Wilhelmsson, Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor, s 40. 
61

 Bernitz, Standardavtalsrätt, s 105. 
62

 Lindell, Bengt. Andersson, Torbjörn (red.). 2004. Festskrift till Per Henrik Lindblom. Uppsala: Iustus Förlag, s 
213. 
63

 Wilhelmsson, Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor, s 41. 
64

 Ekblad, Tommie. 2012. Clickwrap och Point-and-click: Att ingå avtal och införliva standardvillkor genom 
elektroniska klick. Lunds universitet. Examensarbete. 
65

 Bernitz, Standardavtalsrätt, s 28. 



21 
 

får också pröva vad som sakligt sett är en förnuftig och rimlig reglering. Först om något 

resultat inte kan uppnås vid en sådan prövning har man att falla tillbaka på andra, mera 

generella tolkningsprinciper, såsom den s.k. oklarhetsregeln.”
66

. Ett snarlikt utlägg återfinns 

senare i NJA 2006 s 53.
67

 HD verkar känna att det fortfarande finns ett behov av att använda 

den dolda domstolskontrollen. En annan anledning till att använda den dolda 

domstolskontrollen är att rätta till rättsläget i fall då det är uppenbart att lagstiftaren hade gjort 

en viss bedömning för att en part ska undgå rättsförlust.
68

 

 

6.4 Praxis 

Som vi nämnt i kap 6.1 är det inte ovanligt att standardavtal tolkas med dold 

domstolskontroll. Exempel på detta är fallen NJA 2005 s 142 och NJA 2009 s 877.
69

 

 

6.4.1 NJA 2005 s 142 

I det första rättsfallet NJA 2005 s 142 var den juridiska knäckfrågan hur ränteklausulen skulle 

tolkas och om leasegivaren tillämpat den på ett korrekt sätt. Parterna var kärande J.W:s Åkeri 

AB och svarande Hoist Kredit AB. Ett leasingavtal hade träffats mellan J.W:s åkeri 

(leasetagare) och Arapt Finans AB (leasegivare). Hoist Kredit AB inträdde senare i Arapt 

Finans ställe. Avtalet innehöll följande ränteklausul “skulle ränteläget ändras på den 

marknad där leasegivaren finansierar sin verksamhet äger han i motsvarande mån ändra 

angiven leasingavgift”. Åkeriet betalade sina leasingavgifter i enlighet med fakturorna fram 

till dess att kontraktet löpte ut och åkeriet förvärvade leasingobjektet. Efter att 

leasingkontraktet löpt ut blev åkeriet uppmärksammat på förekomsten av s.k. 

“ränteskruvning”, d.v.s. höjning av avgifterna när räntorna stiger och underlåtande av 

sänkning av avgifterna när räntorna sjunker. Med anledning av detta ville åkeriet att 

leasingavtalet skulle granskas, vilket det gjordes av ett utomstående finansbolag, vars 

granskning resulterade i att åkeriet hade utsatts för överdebitering. Åkeriets käromål 

grundades på att klausulen var oklar, oskälig, inte hade varit föremål för förhandling samt att 

den borde jämkas enligt 36 § AvtL. Hoist Kredit bestred att klausulen skulle vara oskälig och 
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jämkas. Ränteklausulen bedömdes som ett standardvillkor och enligt följande. Samtliga 

instanser fann att leasegivaren hade en ensidig rätt att avgöra leasingavgifterna i förhållande 

till det rådande ränteläget och detta måste ske på ett lojalt och konsekvent sätt. Syftet med 

klausulen var att leasegivaren skulle kunna försäkra sig om att täcka ökade 

refinansieringskostnader som kunde uppstå när ränteläget förändrades. Det ansågs orimligt 

om denna rättighet till höjning vid ränteuppgång, inte medförde motsvarande skyldighet till 

sänkning vid räntenedgång. HD framhöll att avgiften endast fick justeras efter hur 

marknadsräntan påverkade marknadsmässiga refinansieringar.  Eftersom leasegivaren hade 

insyn i interna förhållanden som påverkade ränteläget, vilket leasetagaren inte hade, var det 

leasegivaren som hade att bevisa att refinansieringen hade skett på ett marknadsmässigt sätt. 

HD biföll åkeriets talan men kärandes yrkande om oskälighet och jämkning enligt 36 § AvtL 

behandlades inte i någon instans. Laila Zackariasson har kommenterat rättsfallet och uttrycker 

att HD har tillämpat en “innehållskorrigerande” tolkning, istället för att tillämpa 36 § AvtL. 

Hon menar vidare att den innehållskorrigerande tolkningen är besläktad med generalklauslen. 

Hon tror att anledningen till varför HD tillämpat denna tolkning är att den ligger närmre till 

hands vid tolkning av ensidiga avtalsvillkor.
70

 

 

6.4.2 NJA 2009 s 877 

Det andra rättsfallet är NJA 2009 s 877. Knäckfrågan var hur ordalydelsen ”inbrott” i 

försäkringsavtalet skulle tolkas. Parterna var BPM mot Länsförsäkringar. BPM hade hos 

Länsförsäkringar tecknat inbrottsförsäkring. Enligt försäkringsvillkoren var ett inbrott det fall 

då någon olovligen med våld bryter sig in eller dyrkar upp lås för att komma in i lokalen. 

BPM:s lokal blev godkänd ur skyddssynpunkt av Länsförsäkringars besiktningsman. BPM 

hade, utöver försäkring, anlitat Securitas som bevakningsföretag, vilka hade nycklar till 

lokalen. Ett inbrott skedde vid vilket gärningsmannen hade klippt upp ett hänglås på 

gallerdörren bakom entrédörren, men ingen åverkan var gjord på entrédörrens lås. BPM 

yrkade i första hand att Länsförsäkringar skulle utge ersättning, och i andra hand att 

avtalsvillkoret skulle jämkas enligt 36 § AvtL. Länsförsäkringar menade att inbrott enligt 

försäkringsavtalet inte hade förekommit. TR fann i parternas sakframställning inget stöd för 

att gärningsmannen brutit sig in med våld.  Nästa fråga blev vad forcerandet av hänglåset på 

gallerdörren hade för betydelse. TR refererade till HD:s uttalande i dom NJA 2001 s 750 och 
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NJA 2006 s 53, där HD angav att man, utöver ordalydelsen, även skulle ta hänsyn till 

klausulens syfte, försäkringens och kundkretsens art, traditioner av formulering, gängse praxis 

o.s.v. Därmed ansåg TR att Länsförsäkringars syfte antagligen var att begränsa sitt ansvar. De 

menade också att en försäkringstagare enkelt kan skydda sig mot en sådan här situation 

genom en mer varsam nyckelhantering. På grund av det spelade forcerandet av hänglåset på 

gallerdörren ingen roll. Jämkning med 36 § AvtL var inte aktuell eftersom det inte var ett krav 

från Länsförsäkringar att BPM skulle ha just en grind som inkrypningsskydd. HD kom fram 

till att Länsförsäkringars ordval i fråga måste innefatta BPM:s situation. Inkrypningsskyddet 

var till för att förhindra att någon inträdde i lokalen och en besiktningsman hade godkänt 

skyddet. Två ledamöter var skiljaktiga och anförde att det bara är fråga om inbrott om någon 

med våld brutit sig in genom entrédörren, vilket inte skett. Alltså var det inget inbrott enligt 

villkoren. För att villkoret skulle vara giltigt, så som Länsförsäkringar menade, borde det ha 

stått extra tydligt att inbrott med nyckel handhavd av bevakningsföretag inte ersätts. Enligt 2 

kap 8 § försäkringslagen ska försäkringsgivaren meddela om något som begränsar 

försäkringstagarens försäkring. Det är en grundläggande princip vid tillämpning av 36 § AvtL 

att åsidosättande av marknadsrättsliga regler leder till jämkning. Den andra skiljaktiga 

ledamoten menade att domstolen var tvungen att läsa villkoren tillsammans, och att det då 

framkom att fallet vid handen inte var ett försäkringsfall. HD tog alltså inte ställning till om 

villkoret är skäligt eller inte. 

 

6.4.3 NJA 2014 s 960 

Ett annat rättsfall som inte rör sig om dold domstolskontroll, men som ändå är intressant att 

jämföra föregående fall med, är NJA 2014 s 960. Av någon anledning kände sig HD obligerad 

att beskriva hur den kan komma till rätta med avtalstolkning utan att tillämpa lagrum. 

Samtidigt uttrycktes behovet av tolkning. Knäckfrågan var om DAB kunde få ersättning för 

den beräknade kostnaden för avhjälpande av fel, eller om det krävdes en reell kostnad. 

Parterna är JSB och DAB. JSB hade ingått entreprenadkontrakt med DAB och efter att arbetet 

slutförts hade tvist uppstått. JSB menade att DAB skulle betala för tilläggsarbeten som de 

varit tvungna att göra, samt för obetalad kontraktssumma. DAB genstämde och menade att det 

fanns ett fel i konstruktionen och att JSB skulle ersätta DAB för avhjälpande av fel, alternativt 

att JSB själva skulle stå för kostnaderna för avhjälpandet. DAB hade vid stämningen inte 

utfört/fått utfört något avhjälpande arbete. TR ansåg att fel i konstruktionen förelåg och att det 

var ett så pass allvarligt fel att det borde avhjälpas. DAB hade dock bara räknat ut vad 



24 
 

kostnaden för avhjälpandet var. Avhjälpandet var alltså inte utfört. Enligt en dom från 

Mölndals tingsrätt
71

 hade beställaren bara rätt till ersättning av kostnader som den faktiskt 

hade haft. Däremot hade beställaren rätt till värdeminskningsavdrag för felaktig konstruktion. 

Domslutet blev att DAB till JSB fick betala för kontraktskostnader och kostnader för 

ändringsarbeten. JSB fick till DAB betala kostnader för avhjälpande. HovR ansåg att 

avhjälpande skulle ha skett. Ordalydelsen i 7:25 ABT 94 borde ha tolkats som att en faktisk 

kostnad utgjorde grund för att få ersättning. 7:26 ABT 94 tolkades ordagrant och fick utfallet 

att prisavdrag bara kunde göras för ändringsarbeten om det inte var möjligt att använda 

entreprenaden på ändamålsenligt sätt. DAB fick därför betala kontraktkostnader och 

kostnader för ändringsarbete till JSB. HD gjorde följande bedömning. Parterna hade inte 

diskuterat innebörden av villkoren och därför fanns ingen gemensam partsvilja. På grund av 

det skulle villkoren tolkas objektivt. Utgångspunkten i en objektiv tolkning är ordalydelsen. 

Om ordalydelsen inte bringar någon klarhet är systematiken i avtalet och de övriga villkoren 

vägledande. Om inte heller systematiken kan bringa någon klarhet får den dispositiva rätten 

brukas.
72

 Om inte heller den dispositiva rätten hjälper är det sista steget att det kan ”göras en 

mer övergripande rimlighetsbedömning, som undantagsvis kan innebära att en avtalslucka 

fylls med en till det specifika avtalet tillpassad regel”. Den dispositiva rätten kan dessutom 

vara svårapplicerad på entreprenadavtal varför bara de allmänna obligationsrättsliga 

principerna från den dispositiva rätten kan användas. Trots det måste beaktas att 

standardavtalen bäst ses i ljuset av tolkning av andra entreprenadavtal. DAB hade rätt till 

skadestånd på grund av JSB:s underlåtelse att avhjälpa felet. Det presumerades att 

avhjälpande skulle ske, varför DAB borde fått ersättning för den uppskattade summan för 

avhjälpande. 

 

6.4.4 NJA 2005 s 462 och NJA 2013 s 502 

I följande två intressanta fall, som inte handlar om standardavtal, vill vi visa hur den dolda 

kontrollen kan se ut inom andra rättsområden. Vi lämnar åt analysen att diskutera vad detta 

har för betydelse. Det första rättsfallet är NJA 2005 s 462 och den juridiska knäckfrågan var 

om prövning i domstol hade skett inom skälig tid. En fysisk person yrkade på skadestånd av 

staten för att brottsmisstankar mot honom inte hade prövats i rättegång inom skälig tid, vilket 

strider mot Europakonventionen. Efter en samlad bedömning av tidsåtgången på sju år fann 
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HD att kärandes rätt till rättegång inom skälig tid hade kränkts och förpliktigade staten att till 

kärande utge 800 000 kr jämte ränta. Enligt Europakonventionen art. 41 ska 

Europadomstolen, om det anses nödvändigt vid brott mot konventionen, gottgöra den 

drabbade med skälig ersättning. Det finns däremot inget krav på den nationella domstolen att 

gottgöra medborgare med sådan ersättning. Det finns heller inget krav på att ersättningen ska 

vara av ekonomisk natur – den kan lika gärna innebära lindring av eventuellt straff för den 

åtalade.  

   Det andra rättsfallet är NJA 2013 s 502 vars juridiska knäckfråga var om någon ska kunna 

åtalas för ett skattebrott denne redan fått ett skattepålägg för samma gärning. Åtal väcktes om 

skattebrott och bokföringsbrott mot näringsidkare PMP. TR och HovR konstaterade bland 

annat att PMP begått skattebrott. Av samma anledning hade Skatteverket innan åtalet ålagt 

PMP med en påläggsskatt. På grund av ett EU-direktiv omprövade HD i den här domen hur 

Sveriges lag är tillämplig med principen att ingen ska kunna dömas för samma brott två 

gånger (ne bis in idem). I domen ändrade HD tidigare praxis genom att tolka direktivet på så 

sätt att det inte ska vara möjligt att bli åtalad för skattebrott om man tidigare ålagts 

påläggsskatt för samma brott. Det har i tidigare uttalanden från Europadomstolen konstaterats 

att en påläggsskatt är jämställd ett straff. Av den anledningen måste det tidigare systemet i 

Sverige, där man ansåg att påläggsskatt och straff för skattebrott kompletterade varandra, ha 

varit felaktigt. 

 

7. Analys 

7.1 Inledning 

För att kunna besvara vår frågeställning behöver vi analysera standardavtalets problematik 

och hur domstolen tar sig an detta. Vi har i referensramen behandlat rättsfall där dold kontroll 

förekommer och vi vill nu analysera den inverkan vi tror att den har på standardavtal.  

 

7.2 Standardavtal 

7.2.1 Författare på området 

Den källa vi har använt mest när vi velat förklara bakomliggande logik kring standardavtal är 

Ulf Bernitz. Det finns inte så mycket skrivet om standardavtal och domstolskontroll och vi 
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ville ha en “tung” källa för att kartlägga de grundläggande fundamenten i vår uppsats. Både i 

praxis och doktrin hänvisar domstolen respektive andra författare till Bernitz. Han citeras 

bland annat av HD i rättsfallet NJA 2011 s 600 som handlar om inkorporering av ett 

standardavtalsvillkor.  

 

7.2.2 Problematik kring standardavtal 

Ett av de större problemen är att de avtalsslutande parterna inte är införstådda med vad som 

står i avtalet. En viktig del av problematiken ligger i de fall då parterna inte har läst avtalet 

tillräckligt noga eller de inte har förstått dess innehåll. I den problematiken är det viktigt att 

betona parternas egna ansvar. Vi är av uppfattningen att gemene man är medveten om att det 

inte får stå vad som helst i ett avtal. Den vetskapen kan säkerligen bidra till att gemene man är 

mindre aktsam vid ingåendet av ett avtal därför att denne förlitar sig allt för mycket på lagens 

skydd. Problemet är enligt vår uppfattning mer förekommande i konsumentförhållanden. Det 

starka konsumentskyddet tar udden av konsumentens ansvarskänsla.  

   I fallet NJA 2011 s 600 framkommer ett typiskt problem. Parterna hade ingått ett avtal och i 

efterhand uppstod en tvist om inkorporeringen av standardvillkor. Som nämnt i kap 3.3 förde 

HD ett resonemang om hur standardvillkoren ska vara hänvisade till för att de ska anses vara 

inkorporerade. Principen om hur inkorporering går till är idag alltså både en del av praxis och 

doktrin. Principen att de måste bringas till motpartens kännedom gör att externa villkor på ett 

tydligt sätt ska framgå. Den vanligaste tvisten är dock oenighet om vad avtalet ska innebära. 

Ett avtal som är skrivet med ett komplicerat språk kan vara svårt att förstå, och är det 

dessutom långt är det föga inspirerande att läsa hela avtalet. Trots att parterna ibland inte läser 

avtalet vill aktörerna på marknaden ändå ha kvar standardavtal som ett smidigt sätt för 

avtalsslut. Vid många situationer är det uppenbart att villkoren inte blir lästa. Ett exempel är 

då en konsument köper en mobiltelefon med tillhörande abonnemang - butiksbiträdet märker 

om ett tresidigt avtal blir läst eller bara påskrivet. Viljan att bli bunden framgår genom 

undertecknande av avtalet. Genom att inte läsa avtalet visar kunden att denne uppenbarligen 

inte har något intresse av villkoren. Kunden visar sitt samtycke till att bli bunden genom att 

skriva under avtalet, men det är svårare att förstå hur kunden kan visa samtycke till något som 

denne inte känner till, som de olästa villkoren. Det här är ett exempel där det är synligt om en 

part läser avtalsvillkoren eller inte, men i många fall, t.ex. då någon köper något hemifrån via 

sin dator, är det inte synligt för motparten att avtalsvillkoren inte har blivit lästa. Idag är de 

allra flesta medvetna om att de bör läsa igenom ett avtal innan de skriver under. Om ett 
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standardavtal är bifogat eller hänvisat till så borde part förstå att även detta ska läsas igenom, 

eftersom det är en del av avtalet. Det är betydligt enklare att klicka “OK” direkt än att ägna tid 

åt att läsa villkoren för att sedan ändå klicka “OK”. Så fort en hänvisning finns till att parten 

bör läsa det, så är det faktiskt upp till parten själv att bestämma om villkoren blir lästa eller 

inte. Väljer parten att inte göra det så är det viktigt att påminna sig återigen om det egna 

ansvaret. En syn på att det egna ansvaret inte ska sträcka sig så långt sätter käppar i hjulen för 

avtalets funktion. Dock vill vi här poängtera en skillnad mellan det enskilda avtalet och ett 

standardavtal – för standardavtal gäller att det egna ansvaret endast kan åberopas om 

standardavtalen faktiskt är att anse som inkorporerade genom att parten blivit 

uppmärksammad om dem och även haft möjlighet att läsa igenom dem. Problemet är 

komplext – å ena sidan menar vi att synen på att ett avtal ska vara bindande för parter som 

godkänner avtalsvillkor de inte har läst är en osund syn på avtalsingåendet. Å andra sidan 

inser vi att parter måste kunna välja själva hur de ska ingå avtal och att ett ”försvagande” av 

bundenheten på grund av att parterna inte läst villkoren hade raderat innebörden av en 

underskrift och i förlängningen hade det lett till att en underskrift inte längre skulle vara att 

anse som bindande. En viktig aspekt att ta hänsyn till, vid stiftande av ny lag, är sådana här 

samhällskonsekvenser, alltså hur allmänheten skulle reagera på den nya lagen. Ett troligt 

utfall är att om trygghetskänslan stärks så försvagas ansvarskänslan. Ett samhälle där 

människor inte känner sig bundna av ett avtal hade milt sagt varit en juridisk katastrof med 

negativa konsekvenser som skulle drabba hela samhället. En försvagad ansvarskänsla innebär 

att människor skulle känna sig mindre tvungna att genomföra avtal de ingått och då skulle 

avtalets grundsten, pacta sunt servanda, förlora sitt värde. 

   Bernitz beskriver standardavtalet som ett avtal med “take it or leave it”-karaktär. Vi skulle 

vilja dra vissa paralleller till s.k. realavtal. Ett klassiskt exempel är när någon kliver på en buss 

och därmed manifesterar att denne är villig att betala för att åka med. Det finns inte utrymme 

för förhandling med busschauffören, utan här är det helt och hållet “take it or leave it” och 

handelsbruket som råder. Med standardavtal följer ett liknande handelsbruk, men skillnaden 

är att traditionen med ingåendet av standardavtal inte är lika självklar eller allmänt accepterad 

som bussresan.  

 

 

 



28 
 

7.3 Partsviljan 

Vid avtalstolkning är partsviljan den primära utgångspunkten. Det är den som är själva 

grunden till att avtalet har ingåtts från första början. Vid tolkning av standardavtal blir 

partsviljan mer problematisk att ha som utgångspunkt eftersom den anses skilja sig från 

partsviljans ursprungliga bemärkelse. Av den anledningen finner vi det viktigt att utreda hur 

partsviljan faktiskt ser ut i standardavtal för att bättre förstå problematiken vid tolkning av 

dem. Ett ytterligare problem, som dessvärre är mycket vanligt, är att en part inte tar sig tid att 

läsa igenom bifogade standardvillkor. Parten är således inte insatt i vad som står i avtalet och 

därmed kan vi inte veta om dennes partsvilja överensstämmer med villkoret. Därmed inte sagt 

att avtalet inte skulle binda parterna. Det vi menar är att när domstolen har att tolka ett sådant 

här fall så kan inte partsviljan vara den enda eller den viktigaste utgångspunkten. 

   Att på elektronisk väg ingå avtal är ett relativt nytt medium som till stor del har till syfte att 

förenkla för användarna. Som vi tagit upp i kap 2.2 finns det inget i avtalslagen som hindrar 

denna typ av avtalsingående. Avtalslagen ska möjliggöra avtalsslut och det finns inget i lagen 

som antyder att elektroniska avtalsslut är mindre bindande. Handelsbruket är viktigt att 

beakta. Hultmark tar som ett exempel upp auktion och betydelsen av att vinka på en sådan. 

Problemet med att jämföra ingående av standardavtal med att vinka på en auktion är att på en 

auktion kan aktörerna betrakta hur andra beter sig och ta efter. Det finns dessutom en lång 

tradition av auktion. De flesta av oss vet ungefär hur det går till utan att själva ha deltagit. 

Avtalsingående via användning av t.ex. mobiltelefon, dator eller surfplatta, är i stort sett 

synlig enbart för avtalsparterna. De har inte möjlighet att betrakta, studera och härma när 

någon annan ingår ett standardavtal genom ett “klick”. Traditionen är heller inte jämförbar 

eftersom elektroniskt avtalsingående är såpass nytt. Principen är i grunden dock densamma – 

aktörerna måste beakta handelsbruket på den aktuella marknaden. Det finns självklart risker 

med detta nya handelsbruk och att det inte sker på ett öppet sätt som på en auktion. En risk är 

kopplad till en generationsfråga. Många av våra äldre har inte vuxit upp med eller använt den 

elektronik i sitt aktiva arbetsliv som vi idag anser som självklara redskap. Det är inte alls 

säkert att de upplever att de ingått ett avtal genom några “klick”. En annan risk, som också 

kan vara kopplad till generationsfrågan, men som inte alls måste vara det, är att användarna 

tror att ett visst agerande är kopplat till själva användandet av exempelvis en surfplatta. 

Problematiken framkommer vid jämförelse mellan det traditionella uttrycket för 

överenskommelse, att skaka hand, och att ”klicka” OK för att godkänna villkor. Det 

förstnämnda är ett agerande som parterna möjligtvis gör när de hälsar på varandra för att 
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inleda förhandlingar, men som de sedan inte gör under tiden utan först när förhandlingen 

avslutats. Att ”klicka” sig fram görs flera gånger vid användandet av surfplattan och inte bara 

när man accepterar villkoren. Manifestationen av en överenskommelse eller ett avtalsslut ser 

alltså i stort sett likadan ut vid accepten som vid användandet av surfplattans funktioner. Som 

sagt så ska elektroniska avtalsslut i mångt och mycket underlätta för användarna, och denna 

typ av avtalsslut kommer förmodligen bara att öka. Det är viktigt att påminna sig om det egna 

ansvaret. När någon väljer att koppla upp sig på internet så borde denne veta att det går att ta 

kontakt med personer över hela världen och att ingå avtal med dem. Att vara ansluten till 

internet skulle kunna jämföras med att befinna sig på en mötesplats, t.ex. ett torg eller en 

marknad, där ett särskilt handelsbruk råder. På denna mötesplats kommer vissa 

manifestationer att ha särskilda betydelser som kan skiljer sig åt från deras traditionella 

betydelse, som t.ex. vinkandet på en auktion eller ett ”klick” på en OK-ikon. 

   Användandet av standardavtal är vanligt idag och når alla, mycket tack vare eller p.g.a. de 

digitala varor och tjänster som är köpta med standardavtal. Ökad användning från stor del av 

befolkningen kommer att leda till nya oförutsedda situationer, nya avtalsrättsliga spörsmål 

och därmed också fler tvister, fler avgöranden och efterhand prejudicerande domar som 

kommer att vägleda vid framtida avtalstolkning. 

 

7.3.1  Är partsviljan i standardavtal en fiktion? 

Utgångspunkten vid avtalstolkning är alltid i första hand partsviljan. Som vi också har sett är 

partsviljan i standardavtal ett föremål för diskussion. Vi har tagit upp några av de jurister som 

anser att partsviljan är fiktiv i standardavtal, så som Bernitz, samt nämnt Grönfors syn på 

standardavtal som en uttunnad form av avtalsslut. Det är även vår uppfattning att partsviljan i 

ett standardavtal kan vara annorlunda jämfört med den partsvilja det generellt talas om vid 

avtalsslut. Det är något som vi tycker är viktigt att ha i åtanke vid tolkning av standardavtal. 

Det är svårare att bedöma vilken den gemensamma partsviljan är när partsviljan ur typisk 

mening inte ser ut som “normalt”. Partsviljan är enligt oss inte att jämföra med den i ett 

enskilt avtal på grund av att en part kan visa att den vill ingå ett avtal för att få köpa något, 

men samtidigt, genom att inte läsa villkoren, demonstrerar att denne inte är intresserad av att 

bli bunden till avtalsvillkoren, som vi diskuterat i kap 6.2.2. Med en underskrift visar en part 

att den vill bli bunden till själva avtalet, men en underskrift med en sådan demonstration av att 

avtalsvillkoren inte blivit lästa gör att partsviljan, enligt vår mening, blir oklar. Med detta är 

det inte sagt att partsviljan inte existerar. När en part skriver under ett avtal ger den sitt 
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godkännande till bundenhet och så även till bundenhet av avtalsvillkoren. Om villkoren inte 

blir lästa och avtalet blir påskrivet har parterna gett sitt samtycke till att de inte är införstådda 

med villkoren men ändå vill ingå avtalet. Partsviljan är i vissa avseenden olik den i 

förhandlade avtal, men att påstå att den inte existerar känns verklighetsfrånvridet. Att påstå att 

den inte existerar hade inneburit en tuff situation för de aktörer som använder sig av 

standardavtal eftersom de inte hade kunnat förlita sig på att motparten blir bunden till avtalet. 

 

7.4 Hur skulle en standardavtalslag se ut?  

Frågan om hur lagen skulle vara utformad bottnar i vad problemen med standardavtal är.  

Alla lagar har ett skyddsintresse. Den svagare parten skulle, av annan lagstiftning att döma 

t.ex. KöpL och KKL, bli ett objekt för sådant skyddsintresse. Konsumenten i egenskap av 

svagare part har redan ett flertal lagreglerade skydd till skillnad från det skydd som 

jämbördiga parter åtnjuter. För konsumenter finns t.ex. redan AVLK och nu även lag om 

konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning. Det finns enligt vår mening allt för många 

avtalsförhållanden med olika starka parter för att de ska kunna bli tilldelade specifika lagar, 

varför vi anser att det räcker med en princip. Någon annan utformning är knappast tänkbar. 

Om lagstiftaren hade lyckats utforma lagen på ett sätt som skulle innefatta i princip alla tvister 

hade stiftandet av en sådan lag varit önskvärd. En lag hade i vissa fall kunnat skapa en 

tydligare och tryggare bedömning än den som råder i nuläget om både domstolen och 

samhället vet att det finns en specifik standardavtalslag att utgå ifrån. En reglering som hade 

varit bra att ta upp i en sådan lag är att skriva hur inkorporering av standardavtal ska ske. Det 

är en uttalad princip av Bernitz som HD använder i t.ex. rättsfallet NJA 2011 s 600 där de 

också påpekar att det inte finns nedskrivet i lag hur standardvillkor ska inkorporeras. 

Bedömningen hade blivit mer konsekvent om det aldrig fanns fall då domstolen behövde 

tillämpa analogier. Vi anser dock att avtalslagen på ett tillfredsställande sätt behandlar 

grundproblematiken med avtal, standardavtal inkluderat. Tack vare att det som utgör 

avtalsgrundande rättsfakta är en fast kärna att utgå ifrån blir avtalslagen en flexibel lag som 

kan appliceras på i princip alla olika sorters avtal. Vi anser att en lag inte tvunget måste 

beskriva alla tänkbara tvistesituationer för att innefatta dem. Om det skulle uppkomma tvister 

som lagen inte reglerar anser vi att en principbaserad bedömning är fullt tillfredsställande. 

Oklarhetsregeln är en princip som ofta blir aktuell vid tvistelösning och en inskrivning av 

denna i lag hade inte gjort principen mer relevant. Partsviljan är ett annat exempel - vid 
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avtalstolkning är principen att domstolen i första hand utgår från partsviljan. Det är en djupt 

inrotad princip vars tryck i lagtext knappast hade klargjort något på området. Principerna som 

tillämpas vid tolkning av standardavtal kan sägas vara universella och har syfte att skydda och 

främja allmängiltiga intressen. Det finns ett stort värde i dessa principer och det är vår 

uppfattning att dessa är otroligt viktiga vid tolkning av ett avtal. Vi tror att det är bättre att låta 

principer vara vägledande eftersom omständigheterna i ett särskilt fall kan göra att de olika 

principerna är mer eller mindre lämpliga att använda. Standardavtalen är anpassade för 

situationer inom olika branscher och är därför bättre lämpade för bedömning från fall till fall. 

Vi ser en risk med att stifta en standardavtalslag för de fall då domstolen hade kunnat bli 

tvungen att åsidosätta lagen till förmån för principtolkning. Standardavtalslagen hade då blivit 

en urholkad lag utan betydelse. Om domstolen anser att utfallet av lagtillämpning är 

otillfredsställande ökar risken för att den dolda kontrollen ökar. Vi anser att domstolen i 

nuläget har tillräckliga medel för att uppnå önskvärda domslut. 

 

7.4.1 Behövs en standardavtalslagstiftning?  

Avtalslagen är till vissa delar tvingande och till andra delar dispositiv. De tvingande delarna 

är skyddande för båda parter och är till för att skapa en sund avtalsbildning i vårt samhälle. 

Det innebär att avtal med rättsligt bindande verkan inte kan bli utformade hur som helst. De 

dispositiva reglerna ger parterna möjlighet att avtala vad som ska gälla. För standardavtal 

kommer det i princip alltid att innebära att det är avtalet mellan parterna som kommer att 

reglera deras rättigheter och skyldigheter. Standardavtalen i textform innebär att parterna 

alltid kan gå tillbaka till sitt underlag för att se vad det var de kommit överens om. I NJA 

2014 s 960 hade parterna kommit överens om att standardavtalet ABT 94 skulle gälla, vilket 

HD sedan kunde utgå ifrån vid bedömningen. Genom ett aktivt val av avtal, och därmed 

avtalsvillkor, borde parterna vara mer insatta i sina branschregler än vad de är i gällande 

avtalslagstiftning eftersom den är så mycket mer omfattande. På så sätt menar vi att det finns 

en form av dubbel trygghet – avtalslagen begränsar parterna inom den tvingande 

lagstiftningens ramar och därmed garanteras en trygghet. Utöver det finns det gemensamma 

avtalet där övriga regler statuerar vad som blivit överenskommet. Det finns mycket reglering 

tack vare samverkan mellan lag och avtal, så ur den aspekten är standardavtalet ett säkert 

avtal. 

   Eftersom det inte finns någon standardavtalslagstiftning tillämpar domstolen ibland 

analogisk lagtillämpning vid tvistelösning. En analogisk tillämpning kan bara göras på de fall 
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där omständigheterna är förhållandevis lika. Genom en sådan tillämpning blir vissa fall lösta 

med en analogi, medan andra fall som inte finner en jämlik situation inte kan bli det. Det 

innebär att domstolen inte alltid kan tillämpa analogier på alla fall, men med det är det 

naturligtvis inte sagt att det inte kan bli en rättvis bedömning. Enligt likabehandlingsprincipen 

är utgångspunkten att det finns fall som är lika, likväl som det finns fall som är olika. Dessa 

fall ska bedömas lika respektive olika. Synsättet i likabehandlingsprincipen kan knappast 

klandras av någon, så att påstå att olika bedömning skulle vara sämre är knappast aktuellt. En 

analogiskt baserad tvistelösning på standardavtalsområdet är enligt oss inte att betrakta som 

en mindre bra lösning. 

 

7.5 Domstolskontroll 

7.5.1 Vad anser vi är dold kontroll?   

Den dolda kontrollen är svår att definiera delvis på grund av att den kan se så olika ut. Det är 

närmast omöjligt att peka på ett rättsfall och säga att det utan tvekan rör sig om en dold 

kontroll. Av den anledningen blir det för vår del viktigt att sammanfatta de kriterier som vi 

anser utgör dold kontroll för att försöka bringa klarhet till begreppet. Domstolskontroll är en 

metod som innebär att domstolen ”kommer till rätta med” utfallet av en dom för att den ska 

bli godtagbar ur allmän synpunkt.
73

 Ofta rör det sig om att domstolen, i egenskap av 

verkställande organ, skapar ett utfall så som den anser att lagen borde ha gjort, och att den 

därmed inkräktar på lagstiftarens område. I mångt och mycket handlar det om att HD, för att 

skapa rättvisa där lagstiftaren inte hunnit täcka vissa områden, eller där ett fall, genom 

textbunden tolkning, skulle få ett utfall uppenbart i strid med vad lagstiftaren borde ha avsett. 

Det rör sig alltså om en de lege ferenda-tolkning från domstolens sida.  

   Den dolda domstolskontrollen saknar ett uttryckligt ställningstagande till hur domstolen har 

gått till väga för att komma runt ett avtalsvillkor som anses oskäligt. Detta är kärnan i vad 

som utgör dold domstolskontroll och till denna kärna menar vi att det finns några kännetecken 

som brukar sammanfalla. Det första kännetecknet är att domskälen saknar hänvisning till 

lagrum som hade kunnat ligga nära till hands. Det andra kännetecknet är att domstolen avvisar 

ett villkor utan att den tar ställning till om villkoret i sig är skäligt eller inte. Avvisandet 

saknar i sin tur ställningstagande. 

                                                           
73

 Se t.ex. NJA 2001 s 750. 
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  Det vi kan konstatera är alltså att den dolda domstolskontrollen är en metod genom vilken 

domstolen kan använda principer o.dyl. medel för sin tolkning som normalt inte hade varit de 

primära valen för området för att styra in utfallet av en dom i en riktning som domstolen själv 

anser är acceptabel. Wilhelmsson nämner att dold domstolskontroll är en metod där 

domstolen stundom kommer till rätta med vissa avtalsvillkor, vilket för oss indikerar att den 

dolda domstolskontrollen skiljer sig från den öppna och att den bara används ibland (se kap 

6.3). Vi vill gå så långt som att säga att den dolda domstolskontrollen är en baklänges gjord 

tolkning där domstolen använder sig av de principer o.dyl. underlag för att uppnå det utfall 

den tycker är lämpligt. Detta till skillnad från den öppna tolkningen som först efter ordagrann 

tolkning av lagtext ger ett lämpligt resultat. 

  Som sagt i kap 6.4 är avsaknad av lagrum inte en exklusiv företeelse för dold kontroll. Även 

fall dömda med öppen kontroll kan sakna lagrum på grund av att de bedömts med 

principtolkning.  I fallet NJA 2013 s 502 nämns flertalet lagrum men ändå anser vi att det är 

dold kontroll. Där är kriteriet att HD dömer på ett annat sätt än vad lagstiftningen ger vid 

handen.  

  Den öppna kontrollen ökade i och med förändringen i 36 § AvtL (se kap 6.2) eftersom 

domstolen fick en lagtext att stödja sin bedömning på. Paragrafens utformning är dock så pass 

bred att den skulle kunna innefatta nästan alla situationer varför tolkning från domstolens sida 

krävs. Av citatet i kap 6.2 från Adlercreutz och Gorton kan vi dra slutsatsen att tillämpandet 

av 36 § AvtL i rättsfall innebär öppen kontroll, men vi menar att den tolkning som måste 

krävas vid tillämpning av paragrafen skapar en gråzon mellan öppen och dold kontroll. Vår 

slutsats av detta är dels att en paragraf som kan innefatta så många situationer inte är 

tillräckligt klargörande eller behjälplig, och dels att domstolen i dagsläget fortfarande har ett 

behov av att utföra dold kontroll eftersom 36 § AvtL inte är ett tillräckligt medel.  

  I många fall ligger domstolen före lagstiftaren i vad som behöver regleras på området. 

Omständigheter som gör rättsfall unika, samt nutidens utveckling av vad som är allmänt 

accepterat kan göra att domstolen känner sig tvungen att tillämpa vissa tolkningsmetoder för 

att uppnå ett sunt resultat. Av vår genomgång av doktrinen på området domstolskontroll samt 

dispositionen i denna uppsats som lagts på att försöka klargöra begreppet domstolskontroll 

ställer vi oss slutligen frågande till om begreppet kan vara så pass ogreppbart att det faktiskt 

inte är någon till nytta att varken förstå eller förklara. 
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7.5.2 Dold domstolskontroll i praxis 

I rättsfallet NJA 2001 s 750 tog HD ställning till vilka medel domstolen kan använd då den 

inte kan utröna en gemensam partsvilja. I citatet från kap 6.3.1 anser vi att följande mening 

uttrycker HD:s behov av att använda dold kontroll. Meningen lyder ”Man får också pröva 

vad som sakligt sett är en förnuftig och rimlig reglering”. Meningen får enligt oss innebörden 

att domstolen anser sig behöva ompröva lagens rimlighet och därmed dirigera lagen i den 

riktning den borde peka åt. Att domstolen ska bedöma rimligheten i vad lagstiftaren kommit 

fram till ligger utanför den verkställande maktens område. Verbet ”får” är intressant. Vi ser 

det som ett uttryck för att HD anser att då domstolen saknar tillräckliga medel för att följa den 

vanliga ordningen vid avtalstolkning, vilken framgår ur NJA 2014 s 960, så ger den sig själv 

tillstånd att använda dold kontroll. Genom att använda verbet ”får”, och inte t.ex. ”ska” menar 

vi att HD försvarar den dolda kontrollens existens som ett medel vilket ibland måste användas 

trots att det inte är önskvärt. Vi tror att ”sakligt sett” betyder ”ur allmän synpunkt”. Att göra 

domslut rimliga ur allmän synpunkt menar vi också är kopplat till domstolens behov av att 

anpassa lagen till nuläget, vilket den gjorde i rättsfallen NJA 2005 s 462 och NJA 2013 s 502. 

I de två fallen har domstolen anpassat svensk praxis efter EU-direktiv. 

   I rättsfallet NJA 2005 s 142 yrkade käranden på att ränteklausulen varit oklar, oskälig och 

inte varit föremål för förhandling, samt att den borde jämkas enligt 36 § AvtL. HD biföll 

kärandes talan, med ändring att beloppet som svarande förpliktades att betala sattes ned, i 

förhållande till vad TR hade fastslagit. Trots bifall behandlade HD inte kärandes yrkanden om 

oskälighet och jämkning med generalklausulen. I ovan nämnda citat av Adlercreutz och 

Gorton
74

 ska domstolen välja de lösningar som är mest praktiska och på bästa sätt tar till vara 

parts yrkanden. Vi tror att HD inte ansåg att klausulen i sig var oskälig, trots att domskälen 

inte uttrycker det, men att svaranden inte tillämpat den på ett korrekt sätt varför han ändå blev 

återbetalningsskyldig. Således anser vi att den dolda domstolskontrollen tar sig uttryck genom 

just detta. Den dolda kontrollen gav upphov till möjlighet om ett skäligt, försvarbart och 

allmänt accepterat domslut. För övrigt så hade vi förväntat oss att frågan om huruvida 

klausulen varit föremål för förhandling eller inte skulle behandlas, men även detta uteblev. Av 

den anledningen kan vi inte vara säkra på om domstolen ansåg att inkorporeringen hade gått 

till på ett korrekt sätt. Zackariasson uttryckte i sin rättsfallskommentar
75

 att den 

innehållskorrigerande tolkningen är besläktad med generalklausulen, och att HD förmodligen 

                                                           
74

 Se kap 6.2. 
75

 Laila Zackariasson, Överdebiterad leasingavgift - tolkningsfrågor och ansvarsfrågor, JT 2005-06 s. 166 ff. 
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har använt sig av denna för att den legat närmare till hands än generalklausulen. 

Generalklausulen, som ovan nämnt, kan innefatta nästintill samtliga situationer och torde 

därmed kunna bli tillämplig i fallet. Trots detta och trots kärandens yrkande har HD valt att 

använda sig av den av innehållskorrigerande tolkningen. Eftersom valet av tolkningsmetod 

inte har uttryckts öppet i domskälen talar det återigen för att det är den dolda 

domstolskontrollen som har tillämpats.  

   I fallet NJA 2009 s 877 ville HD utreda ordalydelsen av ”inbrott” enligt avtalet genom att 

fokusera på en väldigt kort sekvens av avtalsvillkoret. Skiljaktig ledamot anförde att 

domstolen måste förhålla sig till principen om att läsa hela villkoret för att kunna ta ställning 

till dess innebörd. Domstolen hävdade att den utgått från en tolkning av avtalets ordalydelse, 

men i själva verket hade domstolen först gjort en rimlighetsbedömning av villkoret utifrån 

parternas ställning och sedan applicerat denna rimlighetsbedömning på en kort sekvens av 

avtalets ordalydelse. Alltså rörde det sig inte om en tolkning av ordalydelsen, utan om en 

rimlighetsbedömning. HD gick emot principen om att den måste ta hänsyn till hela klausulen. 

Den principen har domstolen tidigare grundat rättsfallen NJA 2001 s 750 och NJA 2006 s 53 

på. TR refererade till principen i sistnämnda rättsfall och framhävde att domstolen vid 

tolkning har att ta hänsyn till omständigheter utöver ordalydelsen och till klausulens syfte. 

Enligt vår bedömning är detta dold kontroll på grund av att domstolen har styrt utfallet av ett 

avtalsvillkor utan att ta ställning till om det var ett oskäligt sådant eller inte. 

 

7.5.3 Är dold kontroll dåligt? 

När domstolen anger ett lagrum som domskäl blir rättsfallet en vägledare dels för hur 

lagrummet i sig kan användas och dels för hur rättsläget bör se ut i verkligheten. Vid dold 

kontroll kan lagrum utebli som en del av domskälen och istället ersättas med en princip. En 

princip med sitt oförnekbara tolkningsutrymme klargör inte rättsläget på samma sätt som ett 

lagrum kan göra. Som vi nämnt ovan om standardavtalstolkning är en principbaserad tolkning 

smidig och ibland nödvändig. HD kan på så sätt styra in lagen på den riktning som den tror att 

lagstiftaren avsett eller som den själv anser att det ska vara. Så länge den dolda kontrollen 

handlar om att ändra ett uppenbart missförhållande är det en verkligt smidig företeelse 

eftersom domstolen inte behöver invänta en lagförändring. Den som tar ställning till om ett 

missförhållande föreligger är enbart HD. I vissa fall är sådana missförhållanden tydliga också 

för allmänheten. I rättsfallet NJA 2005 s 142 anför ett åkeri att de blivit utsatta för 

ränteskruvning och därmed blivit överdebiterade. Ränteskruvning får inte förekomma och 
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missförhållandet som domstolen har att komma till rätta med blir därmed tydligt, men i fall 

som NJA 2013 s 502 blir allmänheten kanske en aning förvirrad. I senare nämnda fall 

preciserade HD både förarbetenas och lagens mening för att sedan landa i slutsatsen att det på 

flera håll, även från HD:s sida, har uppstått ett feltänk som behövde korrigeras. Detta är, 

enligt oss, ett exempel på när den dolda kontrollen kan användas för att jämka lag.  

   I propositionen 1975/76:81 står det klart och tydligt att den öppna kontrollen är att föredra, 

så med andra ord är den dolda kontrollen inte att föredra. Skrivelsen i vilken kritik riktas mot 

den dolda kontrollen genom ordval som “krystade tolkningsmetoder” och “för att nå fram till 

tillfredställande resultat” pratar starkt för vår uppfattning om den dolda domstolskontrollens 

kapacitet att jämka lag. Skrivelsen syftar på att domstolen, genom en öppen kontroll, uppnår 

ett resultat som är “godtagbart ur allmän synpunkt”. Det godtagbara resultatet är en tanke som 

även delas av HD, vilken dock verkar anse att “godtagbart ur allmän synpunkt” är när HD 

själv fattar ett beslut om något som inte står i vår lagstiftning, alltså genom dold kontroll. 

   Dold kontroll verkar i vissa fall vara praktisk för domstolen att använda. Vi tror att den 

dolda kontrollen kan vara en genväg för att komma fram till det domslut som är önskvärt. I 

många fall har HD säkert en tanke från början om vad ett sådant önskvärt domslut bör vara. 

Den dolda kontrollen kan då vara ett verktyg för att motivera ett sådant domslut. Ett problem 

är att domstolen på ett sådant “billigt” sätt kan avgöra en tvist.  

   Dock anser vi att om någon är lämpad att fylla ut lagstiftarens funktion så är det domstolen 

som torde vara bäst lämpad för detta.  

 

7.6 Vad har den tvetydiga praxisen från dold kontroll fått för 

inverkan på standardavtal? 

Tolkning av standardavtal har en uppenbar svaghet – en normal partsvilja, med vilket vi 

menar båda parternas gemensamma vilja, finns sällan. Vi har tidigare konstaterat att en 

partsvilja i standardavtal existerar, men eftersom det är mycket vanligt att det bara är en part i 

avtalet som dikterat villkoren eller att en av parterna inte har läst villkoren menar vi att en 

gemensam partsvilja inte finns som i dess vanliga bemärkelse. Av den anledningen kommer 

det vid domstolens tolkning ofta att vara omöjligt att fastställa den gemensamma partsviljan. 

Det innebär att domstolen inte kan tolka avtalet med utgångspunkt i den gemensamma 

partsviljan, vilket annars är det normala vid avtalstolkning. Eftersom domstolen inte kan utgå 

ifrån partsviljan får den istället tillämpa andra tolkningsmetoder. En minskning av den 

självklara metoden ökar användning av de andra metoderna där den dolda kontrollen ingår, se 
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citatet från NJA 2001 s 750. Vi har i kap 6.3 konstaterat att ett kännetecken för dold kontroll 

är avsaknad av lagrum. Om domstolen hade haft en standardavtalslag att tillgå finns det en 

möjlighet att den dolda domstolskotrollen hade minskat. Som ovan behandlat i kap 7.4.1 tror 

vi ändå inte att innehållet i en sådan lag hade bidragit till att minska den dolda kontrollen. 

Standardavtal är avtal som ibland blir föremål för dold domstolskontroll. Möjliga förklaringar 

till detta är att avtal alltid behöver en viss mån av tolkning och att det inte finns en 

standardavtalslag att utgå ifrån. Den öppna kontrollen är vägvisande medan den dolda är mer 

av ett “fall till fall”-epitet. Med andra ord finns det en del av praxisen som är mer tydlig, och 

en annan del som är mindre tydlig, vilket skapar en tvetydig praxis. Tvetydigheten blir 

problematisk för de framtida aktörerna på området. Som vi har behandlat tidigare så sätter 

lagstiftningen upp ramar, innanför vilka aktörerna har ett friare spelrum. När aktörerna sedan 

behöver ytterligare vägledning finns det risk att den praxis som finns att dra slutsatser från 

kommer att utpeka olika saker som viktiga. I fall dömda med 36 § AvtL är slutsatsen (även 

om innebörden av “oskälig” och dylika uttryck entusiastiskt har diskuterats) ganska tydlig - 

oskäligt betungande eller överraskande villkor blir ofta ogiltigförklarade. Vad har parterna då 

att dra för slutsats av den dolda kontrollen?  NJA 2009 s 877 är ett exempel på när praxisen 

blir otydlig. Den rättspositivistiska synen inom juridiken förespråkar bland annat en 

ordagrann tolkning. Vi menar att domstolen i fallet har frångått en sådan tolkning till förmån 

för en mer naturrättslig tolkning vilket resulterat i en rimlighetsbedömning. Domstolen utgick 

ifrån vad försäkringstagaren hade fog att anta om villkorets innebörd. För försäkringsbolaget 

får det konsekvensen att de inte kan förlita sig på att det som är skrivet i villkoren är det som 

kommer att gälla. Försäkringsbolag, och andra brukare av standardavtal, kan alltså inte dra 

några klargörande slutsatser från fall som detta. Den dolda domstolskontrollen innehåller 

alltså inte klara besked om hur standardavtalen bör vara utformade och det blir med andra ord 

mycket svårt för aktörerna att utveckla bättre standardavtal. Om aktörerna inte längre kan 

förlita sig på att det som står skrivet i avtalet blir det som gäller, utan måste lägga ned mycket 

mer tid på att utveckla avtal som garanterat kommer att få den innebörden de önskar att den 

ska ha, så försvinner smidigheten med standardavtal. En tvetydig praxis är sällan önskvärd. Ju 

mer tvetydig den är desto mindre kan den tala om hur gällande rätt ska se ut. En praxis som 

inte kan fastställa rättsläget bör förmodligen inte ha en lika hög status som rättskälla, som 

praxis annars har. Alltså anser vi att dold domstolskontroll har en negativ inverkan på 

standardavtal. 

   Samtidigt kan det finnas en viss styrka i tvetydigheten på det sättet att man vet att 

omständigheterna i det enskilda fallet är avgörande och att tolkningen och utfallet inte blir 
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offer för godtycklig tolkning. Men givetvis är tvetydigheten i stort sett, som ovan nämnt, ett 

hinder för en vägledande praxis.  

   I fall då domstolen valt att tillämpa den dolda domstolskontrollen kan utgången få ett 

tillfredsställande domslut, vilket är önskvärt. Problemet blir dock att det prejudicerande värdet 

uteblir. Ett fall som är dömt med dold domstolskontroll kan knappast sägas ge vägledning för 

framtida domslut. För ett enskilt fall kan den dolda kontrollen vara väldigt praktisk, medan 

den för praxisens del inte är det. Långt draget skulle det kunna sägas att den dolda kontrollen 

blir en form av “quick fix” som kommer att resultera i en kortsiktig lösning, men förmodligen 

inte i en långsiktig.  

 

8. Slutsats 

Av vår analys har vi kommit fram till att partsviljan i standardatal skiljer sig från andra avtal 

på grund av att en gemensam partsvilja ibland saknas. Vid avtalsslut där köparen eller 

beställaren medvetet har valt bort att läsa avtalets alla villkor, har denne vid accept ändå 

godkänt avtalet och föredragit att vara ovetande. Att påstå att partsviljan inte är reell är ett 

indirekt ogiltigförklarande av standardavtal, vilket vi ser en stor risk med. Vi tror att det kan 

ta udden av konsumentens egenansvar. Vi konstaterar att en partsvilja finns eftersom grunden 

för vad som utgör avtalsgrundande rättsfakta är två parters vilja att ingå ett avtal. Att 

partsviljan ser annorlunda ut i standardavtal får konsekvenser när domstolen ska tolka dem. 

Partsiljan är domstolens utgångspunkt vid avtalstolkning, med vid standardavtalstolkning kan 

domstolen inte utgå enbart ifrån den, utan måste använda andra tolkningsprinciper. Vi har 

kommit fram till att det inte föreligger ett behov av en standardavtalslag. Vid starten av denna 

uppsats trodde vi att vi skulle komma fram till det motsatta, men efter att ha granskat de 

verktyg som domstolen har vid standardavtalstolkning har vi funnit att vår hypotes inte 

stämde. Avtalslagen, analogisk tillämpning av andra lagar, allmänna principer, handelsbruk, 

praxis och doktrin finner vi är fullt tillräckliga för att domstolen ska kunna tillämpa öppen 

domstolskontroll och fastställa allmänt önskvärda domslut. Eftersom standardavtalen är väl 

anpassade för olika branscher, då de innehåller facktermer och specifika tvistefrågor, så anser 

vi att en lag omöjligt hade kunnat täcka alla de områden som standardavtalen redan behandlar. 

Standardavtalen är oerhört praktiska i många branscher och bör få fortsätta att underlätta för 

dess aktörer. Vi finner det otroligt att en standardavtalslag skulle kunna vägleda domstolen i 

tolkningsfrågor, mer än vad ovan nämnda rättskällor gör. 
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Den dolda domstolskontrollen i standardavtal har varit långt ifrån enkel att kartlägga och 

försöka utröna ur rättspraxis. För dess igenkännande har vi försökt sammanfatta dess kärna 

vilken är att domstolen inte uttrycker ett ställningstagande för hur den går till väga för att 

komma runt ett avtalsvillkor. Vi har också definierat två kännetecken, vilka är avsaknad av 

lagrum i domskälen och avsaknad av ställningstagande till skälighet i ett avtalsvillkor. Vi har 

kommit fram till att dold kontroll kan få stora konsekvenser. För standardavtal blir 

konsekvensen en tvetydig praxis, samt att aktörerna på området inte kan dra några slutsatser 

från praxisen och därmed inte heller kunna utveckla bättre standardavtal. Vi anser att det 

behövs fler vägledande avgöranden från den öppna kontrollen för att klargöra hur 

standardavtalen ska vara utformade. De stora konsekvenserna från dold kontroll uppkommer 

snarare på andra områden, bland annat i de två rättsfallen NJA 2013 s 502 och NJA 2005 s 53. 
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