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Kap 1.  Inledning 

1.1 Bakgrund 
Genom ett avtal regleras avtalsparternas inbördes skyldigheter och rättigheter. Det är inte 

ovanligt, att det i standardavtal finns klausuler, vilka förskjuter parternas rättigheter och 

skyldigheter. Ett exempel på sådana klausuler är en ensidig ändringsrätt, vilken kan vara 

utformad på följande sätt: ”Vi förbehåller oss rätten att ändra avtalsvillkoren”. Genom 

villkorets utformning, blir det en förskjutning av parternas inbördes rättigheter och 

skyldigheter till fördel för endast en av parterna. Som skydd för bl.a. detta ger 36§ lag 

(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL), en 

möjlighet för den underlägsna parten att jämka eller helt bortse från oskäliga avtalsvillkor. 

 

Inom svenskt näringsliv, finns det en stor variation på styrkeförhållandet mellan 

näringsidkare. Det finns allt från internationella företag med tusentals anställda, till små 

fåmansbolag med endast ett fåtal anställda. Enligt gällande rätt är båda parterna jämlika i 

avtalsförhållanden, oavsett hur företagskonstellationen ser ut. Som skydd för en underlägsen 

part kan Marknadsdomstolen förbjuda en näringsidkare, att använda sig utav oskäliga 

avtalsvillkor,1 såsom t.ex. ensidiga ändringsrätter. Detta är ett sätt att skydda framtida nya 

avtalsparter gentemot dessa typer av oskäliga avtalsvillkor, när avtal ingås på liknande sätt 

och av liknande art.  

 

Hur tillämpningen av ändringsrätten ska komma till motpartens kännedom, är sällan 

förtydligat i avtalet. Följaktligen är det i många situationer oklart, huruvida ändringsrätten 

medför en ren ändringsrätt av avtalet, d.v.s. att det ej krävs en accept från motparten för att 

ändringen skall verka, eller om ändringen är att anse som ett anbud och därmed kräver en 

accept, för att ändringen ska träda i kraft. Följden av att ena avtalsparten tillåts inneha en 

ensidig ändringsrätt, är att det skapas en obalans i avtalsförhållandet, eftersom endast en av 

avtalsparterna tillåts ändra avtalets innehåll. Därmed leder utnyttjandet av den ensidiga 

ändringsrätten till konsekvensen att den underlägsna parten blir bunden av ändringar i avtalet, 

vilka kan vara mot dennes egentliga vilja. Är det rättssäkert att en av parterna, och i de flesta 

fall den starkare, tillåts ha en ändringsrätt som kan medverka till att väsentliga avtalsvillkor 

                                                 
1 Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare 1§. 
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kan ändras? Är det skäligt att ensidiga ändringsrätter tillåts som avtalsvillkor, när en part är 

underlägsen? 

 

I Sverige råder avtalsfrihet, vilket innebär att parterna får avtala om vad de vill, och att 

avtalsvillkoren utformas därefter. En annan utgångspunkt för avtal är pacta sunt servanda, att 

avtal ska hållas, som kan bli motpolen till avtalsfriheten i fråga om ensidig ändringsrätt. 

Principen om avtalsfriheten tillåter avtalsvillkor om en ensidig ändringsrätt, såvitt båda 

parterna har kommit överens om det. Genom användandet av den ensidiga ändringsrätten, 

uppstår ett nytt avtal mellan parterna, vilket innehåller den gjorda ändringen istället för 

avtalets ursprungliga lydelse. Principen om pacta sunt servanda har som utgångspunkt att 

endast det ursprungliga avtalet är giltigt, på grund av att det ursprungliga avtalet är det avtal 

vars innehåll som de kommit överens om. Således är det andra avtalet, enligt pacta sunt 

servanda, inte giltigt mellan parterna. Eftersom principerna motsäger varandra, leder detta till 

en problematik, om vilket avtal som är gällande mellan parterna.  

 

1.2 Problemformulering 
Under vilka omständigheter är en ensidig ändringsrätt mellan näringsidkare ett skäligt 

avtalsvillkor? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva omständigheter kring en ensidig ändringsrätt som 

avtalsvillkor, och visa på den problematik som finns vid användandet av ett sådant villkor. Vi 

ämnar även diskutera, när en ensidig ändringsrätt som avtalsvillkor är skäligt.  

 

1.4 Metod 
Har inget annat avtalats, regleras avtal och avtalsvillkor mellan näringsidkare av lagen,2 och 

därav är lagtext en viktig utgångspunkt i uppsatsen. Därutöver har vi använt oss av material i 

form av rättsfall, doktrin, förarbeten, offentligt tryck såsom utredningar och propositioner, 

juridiska artiklar och elektroniska dokument. Vi har, genom läsning och granskning av ovan 

nämnt material, intagit information och därefter formulerat och utformat uppsatsens teoridel. 

Genom ett av oss skapat fiktivt fall, avser vi, att lyfta fram och analysera problematiken kring 

                                                 
2 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område samt lag 
(1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare. 
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en ensidig ändringsrätt som avtalsvillkor. I analysen kommer vi att ta ställning till den 

ensidiga ändringsrätten som avtalsvillkor, och grunden för vårt ställningstagande är grundat 

på den fakta som redovisats i teoridelen.  

 

1.5 Avgränsning 
I denna uppsats kommer endast avtal med en skriftlig formulering i avtalsvillkoren, vilken ger 

en ensidig ändringsrätt till den ena av avtalsparten, att behandlas. Uppsatsen kommer endast, 

att behandla ensidig ändringsrätt i avtal mellan näringsidkare, eftersom att skydd redan finns 

för konsumenter genom t.ex. konsumentköplagen. Vi avgränsar oss till svensk rätt på grund 

av att det blir för omfattande att ta hänsyn till övrig internationell rätt. I uppsatsen kommer vi 

inte att gå in djupare i standardavtal utformade för vissa branscher, utan endast standardavtal 

utformade av enskilda företag.  

 

1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med det av oss skapade fiktiva fallet. Syftet med detta är att läsaren tidigt 

ska få insikt i problematiken som finns om ensidiga ändringsrätter som avtalsvillkor, och ha 

denna insikt i åtanke när läsaren fortsättningsvis läser resterande teoridel. Efter det fiktiva 

fallet presenteras en grundläggande beskrivning av standardavtalsrätten, dess syften och 

användning i svensk rätt. Sedan har vi valt att förklara innebörden och tillämpningen av ett 

par grundläggande rättsprinciper inom svensk avtalsrätt såsom avtalsfriheten, pacta sunt 

servanda och lojalitetsplikten. Efter detta har vi vidare förklarat lagstiftningen kring 

oskälighet och jämkning i avtalslagen, samt lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare. 

Avslutningsvis redovisas analysen, där vi presenterar vårt svar på uppsatsens givna 

problemformulering.  
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Kap 2. Teori 
Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter varigenom det utfästs 

prestationer som ska utföras av antingen en eller flera av parterna, och avtalet kan därför vara 

antingen ett ensidigt eller ett ömsesidigt förpliktigande. I och med avtalet träder ett 

rättsförhållande mellan parterna i kraft, vilket upphör först vid prestationens uppfyllelse, vid 

uppsägning eller om annat har avtalats. I svensk rätt kommer ett avtal till stånd genom anbud 

och acceptprincipen, varav innebörden är att ett avtal uppstår när ett anbud följs utav en 

överensstämmande accept. Genom 1§ AvtL uttrycks löftesprincipen, dvs. att anbudet och 

accepten var för sig är bindande rättshandlingar. Avtalet uppkommer först, när accepten är 

exakt överensstämmande med anbudet, 6§ AvtL, och har kommit anbudsgivaren tillhanda 

inom acceptfristen, 4§ 1 st. AvtL.3  

 

Detta är grunden av avtalsslutande inom svensk avtalsrätt, men utöver det lagstadgade fylls 

avtalsrätten ut med både rättspraxis, handelsbruk och annan sedvänja. Exempel på 

handelsbruk och annan sedvänja, vilka vuxit fram över tid är rättsprinciper såsom 

avtalsfriheten, pacta sunt servanda och lojalitetsplikten. Avtalslagen är till största delen 

dispositiv och parternas möjligheter att utforma avtal efter sina egna behov är långtgående, 

men vid tvistigheter, som avtalet inte reglerar, träder lagen in. Vid dessa tillfällen tillämpas 

även rättspraxis, handelsbruk och annan sedvänja.4 En av få tvingande delar i avtalslagen är 

generalklausulen, 36§ AvtL, vars syfte är att skydda parter från oskäliga avtalsvillkor, genom 

att jämka eller ogiltigförklara dessa.5 Ytterligare skyddslagstiftning mot oskäliga avtalsvillkor 

finns, genom att Marknadsdomstolen kan förbjuda en näringsidkare att använda sig utav dessa 

i framtiden.6  

 

Människor har i alla tider slutit avtal med varandra, men under senare tid har användandet av i 

förväg formulerade standardavtal ökat.7 Näringsidkare har förstått smidigheten med 

standardavtal och genom användandet av dessa sparas både tid och pengar, eftersom resurser 

inte behöver läggas vid varje enskild avtalsförhandling. Näringsidkarna utformar sina egna 

standardavtal och formulerar dem ofta till sin egen fördel, t.ex. genom att ge dem själva en 

                                                 
3 Adlercreutz och Gorton, 2011, s. 57. 
4 Adlercreutz och Mulder, 2013, s. 14. 
5 Lag (1915:218) om avtal om andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens områdes 36§. 
6 Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare. 
7 Bernitz, 2013, s. 43. 



5 

ensidig ändringsrätt. En problematik som kan uppkomma ifråga om ensidiga ändringsrätters 

giltighet som avtalsvillkor, är huruvida det är rättssäkert. Är det rimligt, att motparten ska 

kunna förutse den ensidiga ändringsrättens påverkan på avtalets räckvidd? Kan motparten vid 

avtalsslutandet, förutse de konsekvenser som användandet av den ensidiga ändringsrätten, kan 

komma att ha?  

 

2.1 Fiktivt fall 
För att illustrera den problematik som kan uppstå med en ensidig ändringsrätt som 

avtalsvillkor mellan näringsidkare har vi skapat ett fiktivt fall. Det fiktiva fallet, och de 

omständigheter som framkommer däri, har ingen koppling till verklighetsbaserade aktörer och 

händelser, utan är enbart ett medel för oss att ge ett exempel på en problematik som skulle 

kunna uppstå, när en avtalspart tillåts använda sig av en ensidig ändringsrätt. 

 

Säg att det finns ett företag, X, på en specifik marknad, som vi avgränsar till att vara inom 

Sverige för en specifik tjänst/vara, varpå X är både marknadsdominerande och 

marknadsledande. Det finns andra aktörer på marknaden, men ingen av dessa är i antalet 

kunder eller omsättning nära X. Därför är X, utan att vara direkt konkurrensmässigt hotad, 

den största aktören, men utan att inneha en monopolställning. 

 

Säg vidare att X är ett väletablerat företag, som har varit aktivt på marknaden de senaste 30 

åren, och varit marknadsledande det sista decenniet. Eftersom X har funnits på marknaden 

länge, och visat sig vara duktiga på att leverera den vara/tjänst de livnär sig på, har de en stor 

lojal och befintlig kundkrets. Givetvis är X måna om att även fortsättningsvis inneha den 

ställning, som de numera har på marknaden och därmed har X, som vilket annat företag som 

helst, en ambition att växa genom att öka antalet kunder och till följd av detta öka både sin 

omsättning och vinst. I och med att X är ett stort företag, vilket dagligen skriver avtal med 

nya kunder runtom i Sverige, har de sedan länge använt sig av standardavtal. Standardavtal är 

smidigt, eftersom inga specialavtal behöver formuleras, vilket besparar både tid och pengar, 

samtidigt som det ger en enhetlighet bland kunderna, eftersom ingen blir positivt 

särbehandlad jämfört med de andra. Standardavtal är även bekvämt, utifrån den av X sedda 

aspekten att de, på grund av sin marknadsdominerande ställning, ger ett anbud till kunden 

som är ett “take it or leave it”. Inga förhandlingar förekommer, utan vill den eventuella 
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kunden ta del av X:s vara/tjänst, får de godta de givna villkor som är formulerade i 

standardavtalet.  

 

Det ska tilläggas, att i förhållande till mertalet av sina kunder, är X betydligt större. Större i 

den bemärkelsen att X innehar mer kapital, mer juridisk kunskap samt mer kunskap inom det 

berörda området, där X är verksam. I det stora hela, blir den nya kunden mer beroende av X 

än vad X blir beroende av kunden. I detta fiktiva fall förutsätts att alla X:s kunder är 

näringsidkare, men mindre storlek än X inom de ovan nämnda kategorierna.  

 

Säg vidare, att X i sina standardavtal under delen “allmänna villkor” har den inskrivna 

klausulen: “Vi förbehåller oss rätten att ändra i avtalet”. Denna klausul må vara i ord liten och 

försvinner enkelt bland resten av de i standardavtalet åtagna rättigheterna och skyldigheterna, 

men kan vara den klausul som i särklass ger mest följdeffekter ifall den skulle användas.  

 

Vi tänker oss, att X väljer att utnyttja sin i standardavtalet givna ensidiga ändringsrätt, för att 

behålla sina kunder längre och beslutar sig därför, att ändra kundernas uppsägningstid. 

Ändringen ska gälla hos alla befintliga kunder i hela Sverige. Den uppsägningstid, vilken är 

formulerad i standardavtalet är tre månader, och det är denna tremånaders uppsägningstid som 

hela den befintliga kundkretsen godkände, när de undertecknade avtalet. Den nya 

uppsägningstiden, vilken ska gälla framöver är tolv månader, och detta meddelas den 

befintliga kundkretsen i samband med utskicket av nästkommande faktura. På varje befintlig 

kunds nästkommande faktura, skrivs det därför till en extra textrad på framsidan som lyder: 

“Vi har ändrat våra avtalsvillkor. För mer information, se hemsidan.” I övrigt är fakturan 

exakt likadan som den alltid varit. Hänvisningen till, att avtalsvillkoren har blivit ändrade, och 

att kunden ska gå in på hemsidan, för att få mer information, är inte utmärkande på något sätt, 

utan smälter in med den standardenliga text, vilken alltid har funnits på fakturorna. 

Hänvisningen är inte skriven i fet stil, inte markerad i någon speciell färg eller synbar genom 

en större textstorlek. De nya avtalsvillkoren är inte heller med i någon bilaga till fakturan, 

eller skrivna på fakturans baksida.  

 

Som ovan nämnts, hänvisades avtalsändringen på fakturorna till X:s hemsida. Eftersom detta 

är ett av oss påhittat fall, har vi tagit oss friheten att dra detta fall till dess spets. Därför har vi 

bestämt, att på X:s hemsida var det inte enkelt för kunden, att förstå vad som egentligen hade 

blivit ändrat i avtalsvillkoren. På hemsidans förstasida fanns visserligen en text, om att 
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avtalsvillkoren hade blivit ändrade, och en bifogad fil med de nya avtalsvillkoren, men det 

gavs ingen konkret jämförelse mellan de ursprungliga och de nya avtalsvillkoren. Med den 

bifogade filen och informationen om de nya avtalsvillkoren förväntades kunden helt enkelt 

själv jämföra de nya avtalsvillkoren med de gamla som han själv fått vid  

avtalsslutandet med X. De få kunder, vilka i detta fiktiva fall först och främst gjorde 

upptäckten på fakturan, att avtalsvillkoren hade blivit ändrade, och därefter ansträngt sig, att 

gå in på X:s hemsida och själv jämfört de nya avtalsvillkoren med de gamla, förstod att 

uppsägningstiden hade blivit ändrad från tre till tolv månader. Dock var detta inte mertalet av 

kunder, utan en minoritet. De allra flesta kunder fick aldrig vetskap om ändringen förrän de, 

av någon anledning, valde att säga upp sitt avtal med X. I samband med uppsägningen blev de 

meddelade att även om avtalet sades upp, slutade avtalet att gälla först om tolv månader och 

att de var betalningsansvariga för varan/tjänsten fram tills dess.  

 

Av X ansågs utskicket av fakturan, vilken innehöll information, om att avtalsvillkoren hade 

blivit ändrade, vara ett anbud till kunden. Följaktligen ansågs kundens betalning av fakturan 

som en accept, d.v.s. ett konkludent handlande från kundens sida som tillsammans med 

anbudet bildar ett giltigt avtal. På så vis hade ändringen av avtalsvillkoret blivit giltigt och 

ersatt det gamla avtalsvillkoret. I de fall kunden ej ville bli bunden utav den nya 

avtalsändringen, var det således kundens ansvar att meddela X att de ej ville bli bundna utav 

ändringen. Hände inte detta ansågs bundenhet uppstå i den stund, när kundens betalning kom 

in på X:s bankkonto.  

 

I den här uppsatsen frågar vi oss om det här handlandet av X är rimlig? Är det rättssäkert att 

en av parterna, och i många fall den starkare, tillåts ha en ändringsrätt som kan medverka till, 

att väsentliga avtalsvillkor kan ändras? Är det skäligt, att ensidiga ändringsrätter tillåts som 

avtalsvillkor? Kan en ändringsklausul av den här typen vara skäligt gentemot den befintliga 

kundkretsen?  

 

2.2 Standardavtal 

2.2.1 Definition av standardavtal 

En definition som har gjorts av standardavtal, och som ger en tydligare bild av vad 

standardavtal är;8 

                                                 
8 Bernitz, 2013, s.16. 
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“Standardavtal kan definieras såsom sådana avtal, som helt eller delvis ingås enligt i förväg 

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

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

gäller dessa villkor inte har blivit föremål för individuell handling." 9 

 

2.2.2 Syfte med standardavtal 

Till skillnad från det vanliga anbud -acceptförfarandet skapas standardavtal av företag, för att 

underlätta vid nya affärer. Vanligtvis är det säljaren av varan eller tjänsten som har formulerat 

standardavtalet, och sedan lämnar detta som anbud till motparten av typen “take it or leave 

it”-erbjudande. Förhandlingar om avtalsvillkoren sker sällan, det som kan förekomma är, att 

det finns ett par olika standardiserade grundavtal för köparen att välja mellan.10 Standardavtal 

förekommer i en rad olika former och inom olika branscher, på grund av att de är formade 

efter säljarens behov. Trots detta går det att urskilja ett par olika huvudsyfte, vilka framstår 

som gemensamma, och dessa syften är: rationaliseringssyftet, syftet att precisera rättsläget 

och syftet att förskjuta risken mellan parterna.  

 

Rationaliseringssyftet innebär, att företagarna kan dra ner på kostnader, vilka annars skulle 

uppstå i samband med avtalsförhandlingar, och ökar effektiviteten och snabbheten i företaget. 

Preciseringen av rättsläget mellan parterna syftar till att klargöra, hur de ska gå till väga vid 

problem och tvister som kan uppstå under avtalets löptid. I förhand regleras olika situationer 

och dess rättsföljder genom standardavtalet. Därigenom skapas en förutsebarhet, eftersom 

rättsläget avseende standardavtal saknar närmare reglering samt att rättspraxis är bristfällig. 

Att förskjuta riskfördelningen mellan parterna, är även ett av syftena med standardavtal, och 

detta är möjligt, eftersom de regler som påverkar standardavtal är dispositiva och att 

avtalsfrihet gäller. Parten som presenterar standardavtalet har ofta formulerat det, så att de 

själva skyddas från bland annat oväntade kostnader, och detta sker vanligtvis genom 

friskrivningsklausuler.11  

 

                                                 
9 Principles of European Contract Law, article 2:209 (3) originaltext (“General conditions of contract are 
terms which have been formulated in advance for an indefinite number of contracts of a certain nature, 
and which have not been individually negotiated between the parties”). 
10 Agell och Malmström, 2010, s. 90-91. 
11 Bernitz, 2013 s. 20-22. 
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2.2.3  Standardavtalets historia 

Standardavtalens uppkomst var möjlig, eftersom att både avtalslagen och köplagen har en 

dispositiv karaktär. Detta ger parterna friheten att förhandla bort vissa specifika lagar och 

regler som inte är tvingande, till förmån för egenskrivna regler, handelsbruk eller annan 

sedvänja. Därigenom ges möjligheten, att formulera egna avtal som gynnar partens eget 

rättsläge och intresse, och genom att erbjuda motparten standardavtalet säkerställs dessa.12  

 

Det rättsliga ursprunget till standardavtal härrör från de dispositiva delarna i avtalslagen och 

köplagen. 1§ 2 st. AvtL visar detta genom skrivningen ”handelsbruk eller annan sedvänja”; 

“Vad i nämnda paragrafer stadgas skall lända till efterrättelse, så vitt ej annat följer av 

anbudet eller svaret eller av handelsbruk eller annan sedvänja.” 

 

Detsamma gäller 3§ KöpL; 

“Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har 

utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses 

bindande för parterna.” 

 

Båda ovan citerade lagrum stadgar den rättsliga betydelsen av handelsbruk eller annan 

sedvänja, som har blivit ett väl implanterat handlingsmönster i den svenska affärsvärlden. 

Enligt ovan nämnda lagrum kan de handlingsmönster som arbetats fram inom affärsvärlden 

införlivas som avtalsregler, vilket kan ha varit en trolig väg till uppkomsten av 

standardavtal.13  

 

2.2.4 Fördelar och nackdelar med standardavtal 

Användandet utav standardavtal har såväl positiva som negativa verkningar. Själva 

avtalsuppgörelsen blir i det enskilda fallet betydligt smidigare, eftersom parterna inte behöver 

förhandla kring varje enskild klausul utan enbart de mest specifika delarna. En annan positiv 

verkan av standardavtal är att de i många fall ger en ökad förutsebarhet. Vid tvister mellan 

avtalsparter kan det vara svårt för parterna, att på förhand förutse utgången av situationen, 

eftersom avtalslagen inte preciserar och reglerar alla avtalstyper samt att rättspraxis är 

bristfällig. För parterna är detta en osäkerhet, och för att göra klart för varandra vad som 

                                                 
12 Bernitz, 2013, s 41-42. 
13 Bernitz, 2013, s 41-43. 
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gäller kan standardavtal förenkla situationen, eftersom avtalen ofta är utformade efter just det 

aktuella avtalsförhållandet.14 Även riskförskjutningen kan ha positiva verkningar och är oftast 

det primära syftet med standardavtal.15 Syftet är, att förskjuta riskerna mellan parterna från 

det som annars skulle gällt enligt de dispositiva reglerna. Standardavtal har även det 

karaktäristiska draget, att de är mycket mer flexibla än lagen, och anpassar sig således 

snabbare efter parternas nya behov, ändrade ekonomiska förhållanden samt internationella 

relationer.16  

 

För den av parterna, vilken inte har formulerat standardavtalet, finns det risker med 

användandet utav standardavtal, och framför allt är riskförskjutningen av specifik betydelse. 

Att förskjuta risken till en part, mot vad som annars hade gällt enligt den dispositiva rätten, 

sker oftast till nackdel för den svagare parten17 som vanligtvis har inga, eller små möjligheter, 

att ändra innehållet i klausulerna i standardavtalet.18 

 

2.2.5 Införlivande i det enskilda avtalet 

För att ett standardavtal ska tillföras i ett enskilt avtal krävs det att standardavtalet förenas 

med detta, d.v.s. inkorporering. Därför består avtalet av två delar; de standardiserade 

allmänna villkoren och det individuellt förhandlade villkoren. Vad som krävs av 

inkorporeringen, för att standardavtalet ska anses ha blivit tillförda det enskilda avtalet är 

dock inte lagfäst, utan här har Högsta domstolens principuttalanden kommit att spela en 

betydande roll. Huvudregeln slogs fast i samband med NJA 2011 s.600, där Högsta domstolen 

uttryckte sig som följande:  

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

för att bli led i avtalet.”19 

 

Har motparten blivit informerade om standardvillkoren, på det sätt som Högsta domstolens 

utlåtande kräver, anses standardvillkoren ha blivit en del av avtalet och det även om 

                                                 
14 http://www.konsumentverket.se/Foretag/Avtal-och-villkor/Att-inga-avtal/, 2015-04-14. 
15 Bernitz, 2013, s.21. 
16 Bernitz, 2013, s. 23-24. 
17 Bernitz, 2013, s. 24. 
18 http://www.konsumentverket.se/Foretag/Avtal-och-villkor/Att-inga-avtal/, 2015-04-14. 
19 NJA 2011 s.600. 
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motparten inte tagit del av alla klausuler.20 Även i fall när regelmässig inkorporation ej skett, 

kan standardavtal ändå komma att bli en del av avtalet.21 Detta kan ske, genom att avtalet 

innehåller referenser till standardavtalet,22 eller enbart om utgivaren av standardavtalet har 

förvarat standardavtalet tillgängligt för motparten före avtalsslutet.23  

 

2.3 Avtalsfrihet 

2.3.1 Definition av avtalsfrihet 

Avtalsfrihet är en grundprincip inom den svenska avtalsrätten. Innebörden är, att var och en, 

har friheten att själv välja om vad och med vem avtalet ska ingås med, dess innehåll samt 

rätten att avstå från att ingå avtal. I lag definieras avtalsfriheten som ”handelsbruk eller annan 

sedvänja” och benämns bland annat i köplagen och avtalslagen, men förutom i lagtext har 

avtalsfriheten blivit flitigt omnämnd utav rättsvetare, t.ex. C. Ramberg. I hennes förslag till 

modernisering av den svenska avtalsrätten, Avtalslagen 2010, har hon definierat principen om 

avtalsfrihet som; “Parter är inte skyldiga att sluta avtal. Parter har frihet att binda sig vid avtal 

och att komma överens om avtals innehåll.”24 

 

2.3.2 Avtalsfrihetens historia 

När principen om avtalsfrihet först uppkom är svårt att utröna. Det som idag klassas som 

avtalsfrihet, har sitt ursprung från liberalismens genomslag i slutet av 1800-talet och början av 

1900-talet. I stora delar byggde liberalismen på olika ekonomiska friheter, vilka skulle 

underlätta och hjälpa den industrialisering som pågick. Avtalsfriheten var en av dessa 

ekonomiska friheter som gavs stort utrymme, och har fortsatt att spela en stor roll för 

lagreglering i många länder i väst.25 A. Adlercreutz och B.J. Mulder menar att, 

“avtalsreglering är särskilt karakteristisk för ett liberalt samhällsskick grundat på 

marknadsekonomi med avtalsfriheten, jämte äganderätten och på den fria konkurrensen 

grundade näringsfriheten, som grundprincip”26 samt förtydligar avtalsfrihetens vikt inom 

liberalismens ideologi.  

                                                 
20 http://www.lag24.se/a/standardavtal, 2015-04-14. 
21 Bernitz, 2013, s. 57. 
22 http://www.lag24.se/a/standardavtal, 2015-04-14. 
23 http://www.konsumentverket.se/Foretag/Avtal-och-villkor/Att-inga-avtal/, 2015-04-14. 
24 http://www.avtalslagen2010.se, 2015 -04-08. 
25 http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/avtalsfrihet, 2015- 04- 08.  
26 Adlercreutz och Mulder, 2013, s. 12. 
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Redan år 1915, i samband med införandet av avtalslagen, kom avtalsfriheten till uttryck i 

svensk lag genom 1§ 2 st AvtL. Genom detta fick principen om avtalsfrihet en stark 

ställning,27 och det slogs fast att principen om avtalsfrihet i svensk rätt tillåts gå före lagens 

egna regler.28 Samma förfarande skedde under 1990-talet när 3§ KöpL infördes, och uttryckte 

avtalsfriheten som ”handelsbruk och annan sedvänja”. 

 

2.3.3 Legal och genuin avtalsfrihet 

O. Svensson delar in avtalsfrihetsbegreppet i två delar för att analysera frågan hur stor 

omfattning av avtalsfriheten som bör gälla i enighet med kravet på rättvisa. Uppdelningen 

består i den legala och genuina avtalsfriheten, varav den legala avtalsfriheten är den beskrivna 

avtalsfriheten i avsnitt 2.2.1, eftersom det för personerna ifråga inte finns några legala hinder 

för att ingå avtal. O. Svensson beskriver som följande “den handlande har rättslig kompetens 

att ingå avtalet och han är inte förpliktigad att avstå från att ingå avtalet ifråga.”29 Med genuin 

avtalsfrihet syftas frånvaron av övriga hinder att ingå eller avstå från att ingå ett avtal. Ett 

exempel är att A har gått med på att sälja sin bil till B för en köpeskilling om 100.000 kr. B 

har dock enbart 80.000 kronor tillgodo, och därmed finns ett genuint hinder för B att köpa 

bilen av A.  

 

2.3.4 Tillämpning av avtalsfriheten 

Som ovan nämnts, råder det avtalsfrihet inom hela avtalsrätten, dock inte utan begränsningar.   

Avtalsfriheten begränsas av både kontraheringsplikten, förbudet mot att vägra avtalsingående, 

och kontraheringsförbudet, förbudet mot att ingå avtal30, och även utav principen pactum 

turpe. Genom att ett avtal strider mot lag eller goda seder anses parterna inte vara bundna utav 

avtalet, och rättsordningen arbetar inte för att skydda denna typ av avtal.31  

 

Inskränkningar på avtalsfriheten har blivit vanligare i modern avtalsrätt. Ett tydligt exempel 

när lagstiftaren skyddar en av avtalsparterna, och därigenom begränsar avtalsfriheten, är den 

                                                 
27 Svensson, 2012, s. 175. 
28 Bernitz, 2013, s. 42. 
29 Svensson, 2012, s. 40 och 50.  
30 http://www.lag24.se/a/kontraheringsplikt-och-kontraheringsförbud, 2015-04-20. 
31 http://www.lag24.se/a/pactum-turpe-och-otillbörliga-avtal, 2015-04-20. 
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svenska konsumentköplagen. Detta ses tydligt, eftersom lagstiftaren klargör att konsumenten 

ska skyddas mot avtalsvillkor som är till nackdel för denne, trots att konsumenten skrivit 

under avtalet.32 Lagstiftaren går en helt annan väg i köplagen, vilken implementeras på 

köpesituationer mellan jämlikar t.ex. två näringsidkare, där ingen part anses vara i behov av 

skydd gentemot den andre. I köplagen låter lagstiftaren parterna ha en större avtalsfrihet, 

eftersom lagens bestämmelser inte tillämpas i den mån annat följer av avtalet, praxis som har 

utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande 

för parterna.33 Av detta förstås att avtalsregleringen är helt eller delvis tvingade, då en större 

avtalsfrihet råder för parterna. Kombinationer av tvingande och dispositiva regler är inte en 

ovanlig kombination och finns till exempel i lagar som reglerar anställning, arrende och 

hyra.34  

 

Avtalslagen är dispositiv, men innehåller vissa tvingande delar som parterna inte kan 

förhandla bort. Avtalslagens regler bygger till stor del på just de friheter som avtalsfriheten 

ger avtalets parter, t.ex. friheten att själva utforma avtalet efter det innehåll som avtalsparterna 

är överens om. Ett av syftena med avtalslagen är att fylla ut med rättsregler i de fall parternas 

avtal inte innehåller dessa regleringar, något som blir aktuellt främst vid tvister mellan 

parterna. Avtalsfriheten kring avtalets innehåll är långtgående, och svenska domstolar hade 

länge en ovilja att gå in i och besluta kring vad som var oskäligt i avtal. Dock kom det på 

1970-talet en förändring, vilket ledde till införandet av 36§ AvtL, d.v.s. generalklausulen.35 

Ytterligare begränsningar för näringsidkare att avtala om vad de vill, finns genom att 

Marknadsdomstolen kan förbjuda användandet av oskäliga avtalsvillkor.36 På senare år har 

användandet av standardavtal ökat, och därigenom har utrymmet för handelsbruk eller annan 

sedvänja minskat.37 Förändringen visar på den utveckling och inskränkning av avtalsfriheten 

som skett i lag.38  

                                                 
32 Konsumentköplagen 3§. 
33 Köplagen 3§. 
34 Adlercreutz och Mulder, 2013, s. 14 
35 Bernitz, 2013, s. 144. 
36 Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare. 
37 Bernitz, 2013, s. 144-145. 
38 Lag (1915:218) om avtal om andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område och lag (1984:292) 
om avtalsvillkor mellan näringsidkare. 
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2.4 Pacta sunt servanda 

2.4.1 Definition av pacta sunt servanda 

Pacta sunt servanda är ett latinskt uttryck, vilket betyder att avtal ska hållas. Pacta sunt 

servanda är en princip som används av rättsordningar i stora delar av världen, och precis som 

principen om avtalsfriheten, är pacta sunt servanda en av de grundläggande principerna inom 

svensk avtalsrätt. Att avtal ska hållas är nödvändigt för att det ska råda ekonomisk ordning i 

en marknadsekonomi. Om parterna inte kan veta huruvida avtalet kommer att bestå, skapas en 

rättsosäkerhet, och därigenom försvinner förutsebarheten kring avtalets bestående.39 Högsta 

domstolen uttryckte pacta sunt servanda i NJA 2012 s.725, och betonade vikten av principen 

inom svensk avtalsrätt;   

“Grundläggande inom avtalsrätten är att den som har undertecknat ett avtal är bunden av 

avtalet (pacta sunt servanda).40 

 

2.4.2 Pacta sunt servandas historia 

Pacta sunt servanda är grunden inom naturrättsläran, och särskilt för den rationalistiska 

naturrättsläran, där vissa rättsregler ansågs vara av sådan karaktär att de var grundläggande i 

människans natur. Den rationalistiska naturrättsläran hade sin grund i tron om att människan 

från början levde i ett naturtillstånd, med frihet och där jämlikhet rådde utan stiftade lagar. 

Genom samhällsfördraget avstod sig människan, från sin av naturen givna frihet, till förmån 

att skapa ett gemensamt styrelseskick, där endast den utsedda härskaren hade rätt att stifta 

lagar. Samhällsfördraget byggde på principen pacta sunt servanda, vilken är en av naturrättens 

viktigaste principer.41  

 

Principen om pacta sunt servanda är inte direkt översatt eller nedskriven i svensk lag, utan 

råder som en allmän rättsprincip och går i lagtext under ”handelsbruk eller annan sedvänja”. 

Någon hänvisning till lagrum, vilken definierar pacta sunt servanda, finns inte och 

hänvisningar sker därför inte heller i rättsprocesser. Pacta sunt servandas betydelse för den 

svenska avtalsrätten och rättssystemet finns främst till följd av avtalslagen, men kopplingar 

kan även dras till köplagen. 1§ 2 st. AvtL och 3§ KöpL visar på avtalslagens dispositiva 

karaktär, där handelsbruk och sedvänja tillåts gå före lagen. Av lagrummen utvinns att 

rättsprincipen pacta sunt servanda ges hänsyn i en rättslig bedömning av olika rättsproblem 

                                                 
39 Bernitz, 2013, s.144-145. 
40 NJA 2012 s.725. 
41 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/naturrätt, 2015-04-10.  
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genom uttrycket ”handelsbruk eller annan sedvänja”. Genom 1§ 1 st. AvtL kan ett förstadie 

till pacta sunt servanda utvinnas; 

“Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9 §§ sägs, 

bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret.” 

 

Lagrummet ovan fastställer att anbudsgivaren är bunden till sitt anbud, likväl som att 

motparten är bunden till accepten som denne givit som svar till anbudsgivarens anbud. När 

anbudet och accepten överensstämmer träder ett avtal i kraft, vilket parterna blir bundna av 

genom rättsprincipen pacta sunt servanda. Träffas inget avtal mellan parterna kan de således 

inte bli bundna utav det. Likt den svenska avtalslagen har C. Ramberg i avtalslagen 2010 inte 

gjort någon inskrivning av pacta sunt servanda, utan principen används även där som en 

allmän rättsprincip. Likt nuvarande avtalslag har C. Ramberg istället valt att reglera 

avtalsslutandets två delar, anbud och accept, samt hur avtal kommer till stånd på rätt sätt.42  

 

2.4.3 Tillämpning och användning av pacta sunt servanda 
Högsta domstolens principuttalande i NJA 2012 s.725 är centralt inom den svenska 

avtalsrätten. I rättsfallet uttryckte Högsta domstolen sig som följande;  

“Grundläggande inom avtalsrätten är att den som har undertecknat ett avtal är bunden av 

avtalet (pacta sunt servanda). Som utgångspunkt gäller också att avtalsparterna presumeras 

känna till avtalets innehåll oavsett om parterna faktiskt tagit del av villkoren.”43 

 

Även i ett tidigare rättsfall från 1990, NJA 1990 s.408, gjorde Högsta domstolen ett 

principuttalande gällande pacta sunt servanda. Vid den tiden hade den ekonomiska krisen i 

början av 1990-talet drabbat Sverige. Till följd av detta blev kreditväsendet utsatt för många 

försök av personer, som försökte ta sig ur betalnings- och borgensåtagande genom att åberopa 

generalklausulen, och därigenom hävda att avtalet var oskäligt. Högsta domstolen uttryckte 

sig som följande;  

“Det är en grundläggande utgångspunkt inom avtalsrätten att avtal skall hållas. Inte minst 

inom området för kreditgivning är det av vikt att ingångna avtal följs. Det finns annars risk 

                                                 
42 http://www.avtalslagen2010.se, 2015-04-10. 
43 NJA 2012 s.725. 

https://lagen.nu/1915:218#P2
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för att den seriösa låneverksamheten blir onödigt restriktiv till nackdel för både företag och 

enskilda som söker lån.”44 

 

Principuttalandet från 1990 är ett tydligt exempel på att rättsprincipen pacta sunt servanda har 

en stark ställning inom svensk avtalsrätt. Att det råder ogynnsamma och svåra ekonomiska 

lägen medför således inte att avtal kan jämkas eller bortses från enklare. Av de två 

ovanstående rättsfallen framgår det att, Högsta domstolen vill bevara pacta sunt servanda som 

en grundläggande princip inom den svenska avtalsrätten. Rörande pacta sunt servandas 

fortsatta utveckling, påverkas den utav andra principer, såsom avtalsfriheten. Begränsningar 

av avtalsfriheten har blivit allt vanligare på grund av att användandet av standardavtal har 

ökat,45 och detta inverkar även på pacta sunt servanda. De svenska domstolarna var länge 

försiktiga med att begränsa pacta sunt servandas och avtalsfrihetens inverkan på avtalsrätten. 

En lättnad av detta skedde i början av 1970-talet genom införandet av sådana lagar och 

lagrum, vilka begränsar rättsprincipen pacta sunt servandas rättsliga verkningsgrad, på så sätt 

att de möjliggör jämkning och ogiltigförklaring av avtalet.46 

 

2.5 Lojalitetsplikt 

2.5.1. Definition av lojalitetsplikt 

Principen om lojalitetsplikt är applicerbar på hela avtalsrätten. Principen om lojalitet för 

parterna i avtalsförhållanden har först och främst till syfte att överhuvudtaget göra det möjligt 

för parterna att åstadkomma och sluta avtal, och för att sedan hålla en lojal samverkan under 

avtalets fortsatta löpande.47 Den allmänt vedertagna och använda definitionen av 

lojalitetsplikt lyder som följer; 

“Lojalitetsplikten - en plikt att iaktta, eller tillvarata, motpartens intressen.”48 

 

Innebörden är således att parterna, vid avtalsingåendet och under avtalstidens gång, förutom 

sina egna intressen och själva avtalsuppfyllelsen, även ska tillgodose motpartens intressen. I  

Avtalslagen 2010 definieras lojalitetsplikten som följande;  

                                                 
44 NJA 1990 s.408. 
45 Bernitz, 2013, s.43. 
46 Bernitz, 2013, s. 144. 
47 http://www.avtalslagen2010.se/Section/1.5 , 2015-04-12. 
48 http://svjt.org/svjt/2010/837, 2015-04-12. 

http://www.avtalslagen2010.se/Section/1.5
http://svjt.org/svjt/2010/837


17 

“Parterna ska agera ärligt och lojalt med beaktande av motpartens intressen i enlighet med 

god affärssed.”49 

 

Tillsammans med J. Ramberg har C. Ramberg ytterligare förklarat vad de anser innefattas av 

lojalitetsplikten. “Grundidén är att man i första hand skall tänka på sig själv, men om det inte 

kostar för mycket måste man vara aktiv till förmån för motparten.”50 

 

2.5.2. Lojalitetspliktens historia 

Principen om lojalitetsplikt mellan parterna i ett avtalsförhållande har fått stor 

uppmärksamhet i Sverige och övriga Norden främst under de senaste årtiondena. Inom svensk 

rätt har lojalitetsplikten vunnit erkännande främst sedan 1970-talet,51 men utan att vara något 

nytt ur historisk bemärkelse, eftersom det redan i den romerska rätten under 300-talet f.Kr. 

fanns lojalitetsregler. Inom svensk rätt förekom begreppet lojalitetsplikt inte alls under tidigt 

1900-tal, utan blev bekant i ett större sammanhang först med köplagsutredning från 1970-

talet.52 I utredningen föreslogs en ny regel, vilken främst skulle ge vägledning i hur avtal ska 

tolkas, och ge en ståndpunkt att lojalitetskravet mellan parterna under avtalets löptid ska 

bestå. Detta var första gången lojalitetsplikten uttrycktes i klartext i ett svenskt rättsligt 

sammanhang, men för att återkomma och bli mer omnämnd under andra häften av 1990-talet. 

Köplagsutredningen infördes sedermera ej, men under senare delen av 1970-talet omnämndes 

lojalitetsplikten flitigt som referens i lagförarbeten.53 Lojalitetsplikten är inte helt obekant 

inom svensk lagtext, eftersom vissa speciella avtalsförhållanden har en lagfast 

lojalitetsplikten, t.ex. för mellanmän,54 näringsidkare i konsumentförhållanden55 och för 

huvudmän i agentförhållanden.56 Det som är aktuellt nu är att lojalitetsplikten även omfattar 

                                                 
49 http://www.avtalslagen2010.se/Section/1.5 , 2015- 04 -12. 
50 Jan Ramberg och Christina Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2006, s. 35-36. 
51 http://svjt.org/svjt/2010/837, 2015-04-30. 
52 SOU 1976:66 s. 201 ff, Ny köplag.  
53 Prop. 2008/09:88 s. 26 ff, Nyfastighetsmäklarlag och SOU 2008:63 s. 117, 179, 206 och 209, Förstärkt 
skydd för företagshemligheter. 
54  5§ 1 st. lagen (1991:351) om handelsagentur, 4 § 1 st. 1 p. kommissionslagen (2009:865), 5 kap. 4 § 1 
st och 18 kap. 3 och 4 §§ handelsbalken, 1 § 1 st. och 18 §.  
55 4 § 1 st. 2 p. konsumenttjänstlagen (1985:716). 5 § 1 st. 1 p, och 5 § konsumentkreditlagen (1992:830). 
56 7 § 1 handelsagenturlagen. 

http://svjt.org/svjt/2010/837


18 

fler personkategorier än tidigare, eftersom lojalitetsplikten anses vara en existerande del utav 

köpeavtal, och till och med konsumenter kan anses ha en lojalitetsplikt gentemot säljaren.57  

 

Under 1990-talet och framåt fortsatte lojalitetsplikten att vinna erkännande genom att bli 

benämnd inom svensk doktrin, och har även varit huvudobjekt för doktorsavhandlingar.58 

Inom rättspraxis gick det långsammare, eftersom domstolarna själva gav lojalitetsplikten ett 

reserverat utrymme, varvid principen främst kom till uttryck genom partsåberopanden.59 

Fortfarande är domstolarna försiktiga med att referera till lojalitetsplikten, även om den 

används mer frekvent nu jämfört med under sent 1990-tal. Skymtar av lojalitetsplikten ses 

redan på 60- och 70-talet, men utan att uttrycka lojalitetsplikten som princip.60 Först på 1990-

talet och i början av 2000-talet kom utnämnandet av termen “lojal”, dock utan att 

“lojalitetsplikt” nämndes i något av domskälen.61 

 

2.5.3. Tillämpning och användning av lojalitetsplikten 

Som nämnts i stycke 2.4.1 är principen om lojalitetsplikten applicerbar inom hela avtalsrätten, 

men är många gånger både oklar och för omfattande inom vissa områden. Ingenstans finns det 

något konkret förtydligande om vad parterna ska göra för att uppfylla lojalitetsplikten 

gentemot sin avtalspart, och inte heller finns det stadgade sanktioner för den part som har 

brustit mot lojalitetsplikten. Följaktligen är lojalitetsplikten både oklar och oförutsebar inom 

vissa områden, eftersom den i mångt och mycket är situationsberoende. Inom vissa 

avtalsförhållanden ses lojalitetsplikten som en självklar del,62 t.ex. lojalitetsplikten för 

arbetstagaren gentemot sin arbetsgivare. 

 

Att avtal skapas för att individer vill främja sina egna intressen är naturligt, men med hänsyn 

till lojalitetsplikten är de även tvungna att ta hänsyn till motpartens intressen. Begreppet “ta 

hänsyn till motpartens intressen” sträcker sig längre än att medvetet avstå från att skada 

                                                 
57 http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/pressmeddelande-arkiv/lojalitetsplikt-en-
v%C3%A4xande-r%C3%A4ttsfigur-i-avtalsr%C3%A4tten-1.6793, 2015-04-13. 
58 T.ex. Anders Holm: Den avtalsgrundande lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip. 
59 http://www.svjt.org/svjt/2010/838, 2015-04-13. 
60 NJA 1962 s.359 och NJA 1978 s.147. 
61 NJA 1990 s.745 och NJA 2005 s.142. 
62 5§ 1 st. lagen (1991:351) om handelsagentur, 4 § 1 st. 1 p. kommissionslagen (2009:865), 5 kap. 4 § 1 st 
och 18 kap. 3 och 4 §§ handelsbalken, 1 § 1 st. och 18 §. 
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motparten, avtalsparterna kan rent av bli tvungna att aktivt tillvarata motpartens intresse.63 

Högsta domstolen har i ett antal rättsfall under 1990-talet ålagt en part att betala skadestånd 

till avtalsmotparten, eftersom han ansågs ha brustit i sin lojalitetsplikt gentemot denne.64 Ett 

exempel är när Högsta domstolen fastslog ett långtgående ansvar för en revisor som gav sina 

klienter råd. Utöver sin plikt att ge riktiga och trofasta råd, ansågs revisorn även vara 

förpliktigad att varna klienten för eventuella skattekonsekvenser, som kunde uppstå i samband 

med klientens förverkligande av revisorns råd. Denna plikt, att varna klienten, var inte 

nedskriven i avtalet, men ansågs av Högsta domstolen föreligga ändå.65 

 

2.5.4 Lojalitetsplikt som självständig grund 

Något som många författare inom svensk doktrin har frågat sig är om lojalitetsplikten kan 

åberopas som självständig grund.66 Som nämnts i stycke 2.4.2, är de svenska domstolarna 

restriktiva med att själva referera till lojalitetsplikten. Rättsfallet NJA 2009 s.672 verkar ha 

tudelat juridiskt sakkunniga ifråga om lojalitetens självständighet, varav ena delen anser, att 

domen ifrågasätter lojalitetspliktens självständighet, medan andra delen är av motsatt 

uppfattning. I rättsfallet var den ena av parterna en stor bröddistributör och den andra ett litet 

bageri. Frågan som skulle avgöras var, huruvida det lilla bageriet kunde säga upp avtalet med 

den större bröddistributören, utan att ge denne en skälig uppsägningstid. Återförsäljaravtalet 

innehöll inte någon reglering kring uppsägningstid, varvid Högsta domstolen fastslog att 

parterna skulle iaktta en uppsägningstid om tre månader. Detta på grund av att 

återförsäljningsavtalet, i sin natur, liknande de avtal som finns inom handelsagentur, där en 

tillämpning av lojalitetsplikten gentemot avtalsmotparten iakttas. Det som var föremålet för 

själva diskussionen kring lojalitetsplikten i det här rättsfallet, var att Högsta domstolen aldrig 

använde ordet “lojalitetsplikt” i domskälen. C. Ramberg tolkade domstolens tystnad om 

lojalitetsplikten som en varning till domare och ombud, en varning att de inte ska använda sig 

av enbart lojalitetsprincipen när de bygger juridisk argumentation eller domskäl.67 J. 

Munukka var däremot av motsatt uppfattning, och ansåg att domstolens argumentation inte sa 

                                                 
63 http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/pressmeddelande-arkiv/lojalitetsplikt-en-
v%C3%A4xande-r%C3%A4ttsfigur-i-avtalsr%C3%A4tten-1.6793, 2015- 04-13. 
64 Anders Holm, den avtalsgrundande lojalitetsplikten s.3. 
65 NJA 1992 s.502. 
66 http://jura.ku.dk/njm/39/87-106-lojalitetsprincipen-ett-institut-med-framtid-i-avtalsratten-red3.pdf, 
2015-04-13. 
67 http://www.svjt.org/svjt/2010/97, 2015-04-12. 

http://jura.ku.dk/njm/39/87-106-lojalitetsprincipen-ett-institut-med-framtid-i-avtalsratten-red3.pdf
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emot lojalitetsplikten, utan bekräftade den.68 Han var av den åsikten att en konkret hänvisning 

till lojalitetsplikten snarare hade varit ett trendbrott från Högsta domstolens sida, eftersom den 

tidigare hade varit tystlåtna med att referera till den. Han menar också att “HD:s 

hittillsvarande försiktighet att åberopa lojalitetsplikten i litteraturen inte har tolkats som att 

lojalitetsplikten inte finns.”69  

 

2.6 Oskäligt och jämkning 

2.6.1 Historia om oskälighet och jämkning 

Avtalslagen instiftades i svensk lag år 1915, och då var det främst via speciallagstiftningar 

som det var möjligt för en part att få till jämkning av avtalet eller att specifika klausuler 

lämnades utan avseende.70 I samband med den svenska köpkraftens tillväxt efter andra 

världskriget, ökade behovet av att skydda konsumenterna och skapa en mer jämlik marknad 

mellan näringsidkare och konsumenter, men även mellan näringsidkare.71 Utredningen SOU 

1974:83 Generalklausul i förmögenhetsrätten syftade till att “ge domstolarna vidgade 

möjligheter, att i det särskilda fallet, ogiltigförklara eller jämka avtal eller avtalsvillkor, vilkas 

tillämpning framstår som otillbörlig.”72 Utredningen föreslog ändringar av främst 36§, 37§ 

och 38§ AvtL, vilka sedan instiftades i svensk lag.73 Generalklausulens syfte är, att skydda 

konsumenter och andra med en underlägsen ställning i avtalet genom, att domstolarna ges 

större möjligheter att ingripa i oskäliga avtalsförhållanden. En skillnad idag jämfört med 

innan tillkomsten av generalklausulen är att domstolarna kan jämka eller ogiltighetsförklara 

avtal vars innehåll eller förhållanden ändrats efter själva avtalsslutandet.  

 

2.6.2 Omfattning av oskälighet och jämkning 

Generalklausulen gavs vid dess skapande en väldigt bred räckvidd och är ett tvingande 

lagrum. Generalklausulen är tillämplig på alla avtal inom förmögenhetsrättens område och 

gäller för alla möjliga konstellationer av avtalsparter. Den breda räckvidden gör även att 

                                                 
68 http://svjt.org/svjt/2010/837, 2015-04-13. 
69 http://svjt.org/svjt/2010/846, 2015- 04-13. 
70 SOU 1974:83, s.82. Här ges exempel på 8§ lagen l936:8l om skuldebrev, i 8 § lagen 1915: 219 om 
avbetalningsköp, 34 § lagen 1927: 77 om försäkringsavtal, 9 § lagen 1949: 345 om rätten till arbetstagares 
uppfinningar, 29 § lagen 1960: 729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk samt i 8 kap. 27 § 
och 12 kap. 64 § jordabalken. 
71 SOU 1974:83 s.109 ff.  
72 SOU 1974:83 s.15. 
73 Prop 1975/76:81. 
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generalklausulen är tillämplig på alla typer av oskäliga avtalsvillkor, d.v.s. både ursprunglig 

oskälighet som rådde vid avtalets ingående, men även efterföljande oskälighet gällande 

förhållanden som inträffade eller ändrades senare.74 

 

Generalklausulen avser att skydda parter som har en underlägsen ställning, och bakgrunden 

till begreppet ”underlägsen ställning” finns i både rättspraxis75 och propositioner.76 Andra 

grupper som kan urskiljas vid tillämpningen av generalklausulen är avtalsförhållanden mellan 

näringsidkare -konsument och avtalsförhållanden mellan jämbördiga näringsidkare.77 

Småföretagare är exempel på näringsidkare som ofta blir underlägsen sin motpart, vilket 

exempelvis kan vara en stor och viktig leverantör. I dessa situationer ges småföretagarna ofta 

få möjligheter att förhandla om avtalets utformning, utan blir vanligtvis erbjudna ett 

standardavtal som motparten själv formulerat. Ifall standardavtalet innehåller oskäliga 

avtalsvillkor, finns det skydd för småföretagarna härom i generalklausulen.78 

 

2.6.3 Tillämpning av oskälighet och jämkningsregler  

Grunden för avtalsrätten är bland annat pacta sunt servanda och avtalsfriheten. Dessa två 

principer är styrande för avtal och ska inte enkelt kunna åsidosättas.79 Högsta domstolen har 

fastställt att en grundläggande utgångspunkt är att, avtal skall hållas och att de inte utan vidare 

kan förklaras ogiltiga.80 Generalklausulen skapades på 1970-talet som ett sätt för domstolarna 

att kunna jämka eller ogiltigförklara delar eller hela avtalet på grund av oskäliga avtalsvillkor. 

Domstolarna har även blivit mer benägna att frånse pacta sunt servanda och avtalsfriheten, 

genom att göra det möjligt för domstolarna att jämka eller ogiltighetsförklara avtal och på så 

sätt förhindra att oskäliga avtalsvillkor används.81 

 

Huvudlinjen har varit att domstolarna endast ska använda generalklausulen med betydande 

återhållsamhet, och anledningen till detta är att domstolarna vill bevara förutsebarheten och 

hållbarheten hos ingångna avtal. Domstolarna försöker att hålla en viss balans mellan å ena 

                                                 
74 Bernitz, 2013, s.154-155. 
75 NJA 1983 s.331. 
76 Prop 1988/89:76 s.66. 
77 Bernitz, 2013, s. 156. 
78 Bernitz, 2013, s.156-157. 
79 Bernitz, 2013, s.145. 
80 NJA 1990 s.408. 
81 Bernitz, 2013, s.145. 
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sidan att jämka och ogiltigförklara oskäliga avtalsvillkor, och å andra sidan bibehålla en 

förutsebarhet för de som ska ingå avtal.82 Följaktligen har Högsta domstolen varit försiktig 

med att göra bedömningar med en klausulinriktad prägel. När Högsta domstolen väl har 

uttalat sig i fall med en viss typ av klausul, har detta skett med starka reservationer. I 

domskälen har de hänvisat till sak omständigheterna, som just var kopplade till det specifika 

fallet, vilket i sin tur har lett till svårigheter att använda fallen som prejudikat.83 

 

2.6.4 Förutsättningsläran 

Förutsättningsläran består av ett flertal rekvisit som kan ge vägledning till huruvida ett avtal 

består av oriktiga eller bristande förutsättningar, vilka i sin tur kan leda till att ett avtal blir 

ogiltigt.84 Förutsättningsläran anses tillhöra de svaga ogiltighetsreglerna, eftersom den inte 

själv kan ligga till grund för domstolsbeslut om ogiltighet. Innebörden av förutsättningsläran 

är att, en part som har ingått ett avtal under bestämda förutsättningar, har rätt att dra sig ur 

avtalet om något av förutsättningslärans kriterier är uppfyllda, och därmed inte behöver 

fullfölja sina avtalsenliga förpliktelser.85 

Något av de kriterier som krävs för att en part ska kunna frångå avtalet är;86  

1. Att förutsättningen varit eller visar sig vara felaktig (dvs. oriktig eller bristande) 

2. Att förutsättningen varit väsentlig för avtalspartens beslut att ingå avtalet 

(väsentlighetsrekvisitet) 

3. Att medkontrahenten insett eller bort inse att förutsättningen varit av avgörande 

betydelse för avtalsparten (synbarhetsrekvisitet) 

4. Att domstolen vid en objektiv bedömning finner att risken för den oriktiga eller 

bristande förutsättningen bör ligga på medkontrahenten (riskrekvisitet) 

 

Tillämpningen av förutsättningsläran förekommer med viss regelbundenhet, men den 

tillämpas med återhållsamhet. Förutsättningsläran saknar lagstöd, men stöd finns i praxis87 till 

                                                 
82 Bernitz, 2013, s.153. 
83 Bernitz, 2013, s.153-154. 
84 Bernitz, 2013, s.149. 
85 http://www.avtalsrätt.com/images/stories/forutsattningslaran.pdf, 2015-04-27. 
86 Bernitz, 2013, s.149. 
87 NJA 1985 s.178. 
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en viss utsträckning.88 Högsta domstolen har uttalat sig om, att förutsättningsläran ska ses 

som ett komplement till främst avtalstolkning och ogiltighetsreglerna i avtalslagen.89 Ett 

tydligt exempel på tillämpningen av förutsättningsläran från Högsta domstolen är rättsfallet 

Järnsida mot Kalmar Varv, som avsåg oriktiga förutsättningar till leveransen.90 Fallet berörde 

ett avtal om leverans av ett större parti fartygsplåt till Kalmar Varv. Säljaren (Järnsida) hade 

stoppat leveransen av varorna som varvet hade omedelbart behov av, eftersom varvet befann 

sig i akut ekonomisk kris och hade ställt in betalningarna. Leveranserna återupptogs 

emellertid, efter att varvsledningen hade lämnat uppgifter om att staten och fartygsbeställarna 

hade tillskjutit kapital, vilket säkerställde varvets ekonomi. Uppgiften, som hade avgörande 

betydelse för Järnsidas handlande, visade sig vara oriktig och varvet gick i konkurs. Högsta 

domstolen uttalade sig om att det låg närmast till hands att först pröva förutsättningslärans 

tillämplighet, eftersom det gjordes gällande att avtalet var ogiltigt på grund av felaktiga 

förutsättningar vid avtalets ingående. Högsta domstolen biföll sedan talan med stöd av 

förutsättningsläran ihop med generalklausulen, och det torde ha spelat roll för bedömningen, 

att det i fallet var svårt att peka ut något särskilt avtalsvillkor som skulle vara oskäligt. 

 

2.7 Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare  

2.7.1 Lagens syfte 

 

Under 1970-talet utvidgades konsumentskyddet, och parallellt med detta växte även frågan 

om hur, främst småföretagare, på liknande sätt kunde skyddas gentemot andra större 

näringsidkare. Redan på 1970-talet fanns det en stor variation på styrkeförhållanden mellan 

näringsidkare och det fanns ett behov av att stärka småföretagarnas ställning. Samtidigt 

ansågs det viktigt att det utvidgade konsumentskyddet fördelades rättvist mellan de olika 

leden på näringsidkarsidan. För att konsumentskyddet skulle fungera, var det även viktigt att 

detaljistföretagen hade ett rimligt rättsskydd gentemot de andra leden i näringsidkarkedjan 

och att de inte behövde svara för kostnader, vilka egentligen borde fördelas på leverantörer 

eller tillverkare.91 Att balansen i distributionskedjan mellan näringsidkarna uppehölls, var 

således en premiss för att de konsumenträttsliga reformerna skulle fungera, och detta skulle 

åstadkommas genom en lag som reglerade avtalsvillkor mellan näringsidkare. Samtidigt var 

                                                 
88 Bernitz, 2013, s. 149. 
89 Bernitz, 2013, s.149-150. 
90 NJA 1985 s.178. 
91 Prop. 1983/84:92 s.9. 
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det aktuellt att skydda småföretagare gentemot större företag, vilkas avtalsvillkor inte sällan 

var oskäliga, eller vars utnyttjande kunde leda till oskäliga resultat. Även här fanns det ett 

behov av att förbjuda oskäliga avtalsvillkor, eftersom rättsordningen inte litade på att 

företagen genom förhandlingar skötte detta själva, på grund av att de större företagen hade ett 

intresse av att utnyttja småföretagens okunskap och bristande juridiska kunskaper.92 Lagen 

som infördes hade därför som syfte, att ge Marknadsdomstolen rätt att förbjuda en 

näringsidkare,93 som ställt upp ett oskäligt avtalsvillkor när han ingår eller avser att ingå avtal 

med en annan näringsidkare, att i fortsättningen använda sig av det villkoret i liknande fall. 

Vid bedömningen om huruvida ett avtalsvillkor är oskäligt eller inte, ska särskild hänsyn tas 

till behovet av skydd för den som intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.  

 

2.7.2 Lagens historia 

Under 1970-talet pågick en diskussion, om hur man kunde skydda näringsidkare som utsattes 

för oskäliga avtalsvillkor från andra näringsidkare, och ett förslag var att skyddslagstiftningen 

för konsumenter även skulle tillämpas på näringsidkare. Förslaget införlivades sedermera inte, 

men det uteslöts inte att frågan skulle tas upp till förnyad prövning.94 Denna förnyade 

prövning uppstod i samband med konsumentköpsutredningen från 1977, när frågan utreddes 

noggrannare. Parallellt med att se över lagstiftningen om konsumentköp, fick 

konsumentköpsutredningen i uppdrag att undersöka de mindre företagens rättsliga ställning.95 

I utredningen granskades ett antal av de mest frekvent använda standardavtalen, vilka 

användes när näringsidkare ingick avtal med varandra. Utredningen fann att, det i många av 

standardavtalen, fanns det ett eller flera avtalsvillkor som i sig kunde betraktas som oskäliga, 

eller som kunde leda till oskäliga resultat vid dess utnyttjande. I en ideal värld hade dessa 

oskäliga avtalsvillkor förhandlats bort mellan parterna, men utredningen fann att en lag som 

förbjuder användandet av oskäliga avtalsvillkor var behövligt, eftersom det inte gick att förlita 

sig på frivilliga lösningar, samt att den svagare parten ofta inte gavs något större 

förhandlingsutrymme.96 Resultatet av utredningen mynnade således ut i ett betänkande,97 

                                                 
92 Prop. 1983/84:92  s.7-8. 
93 Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare. 
94 Prop. 1971:15 s.68. 
95 Prop. 1983/84:92 s.7. 
96 Prop. 1983/84:92 s.8. 
97 SOU 1981:31 Avtalsvillkor mellan näringsidkare. 



25 

vilket senare blev ett lagförslag,98 och infördes år 1984 som lagen om avtalsvillkor mellan 

näringsidkare, vilken hade till syfte att stärka de mindre företagarnas rättsliga ställning.  

 

2.7.3 Tillämpning och användning av lagen 

Förbud mot ett avtalsvillkor kan endast komma till stånd om det är påkallat från allmän 

synpunkt,99 och talan om förbud mot oskäliga avtalsvillkor kan föras inför 

Marknadsdomstolen av näringslivsorganisationer samt av en enskild näringsidkare, vilken har 

utsatts av det oskäliga avtalsvillkoret.100 Genom skrivningen “skall särskild hänsyn tas till 

behovet av skydd för den som intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet”,101 ville 

lagstiftaren markera sambandet mellan generalklausulen och lag (1984:292) om avtalsvillkor 

mellan näringsidkare (AVLN). Exempel på underlägsen ställning är om ena parten är en 

marknadsledande leverantör på området och den andra är en liten detaljisthandel, eller att den 

ena parten är ett internationellt företag och motparten ett litet lokalt företag. Det utmärkande 

med AVLN är att den ger en förstärkning av skyddsmöjligheterna för småföretagare.102 

 

Även om AVLN har funnits i mer än 30 år, är den praxis från Marknadsdomstolen som finns 

att tillgå bristfällig. Likt generalklausulen och avtalsvillkorslagen för konsumentförhållanden, 

har Marknadsdomstolen slagit fast att avtalsvillkor, vilka ger ena parten en ensidig rätt att 

ändra avtalsvillkoren under dess löptid, är oskäliga.103  

 

Två exempel på avgöranden där Marknadsdomstolen förbjudit ensidig ändringsrätt är;  

MD 1985 s.16 berörde ett avtal om leverans av fjärrvärme som Göteborgs kommun hade 

träffat med en fastighetsägare. Stora delar av avtalets innehåll bestod av de allmänna 

villkoren, där det fanns ett villkor som gav Göteborgs kommun rätten, att ändra eller lägga till 

villkor. Detta avtalsvillkor ansåg Marknadsdomstolen vara oskäligt med lagstöd i AVLN, 

med utgångspunkt i att fastighetsägaren genom avtalet gavs mindre rätt än vad som hade gällt 

enligt dispositiv rätt. Detta ansåg Marknadsdomstolen dock inte vara oskäligt i sig, men 

tillsammans med att fastighetsägaren hade en underlägsen ställning gentemot Göteborgs 

                                                 
98 Prop. 1983/84:92. 
99 Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare 2§ 2 st. 
100 Bernitz, 2013, s.204-205. 
101 Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare 2§ 1 st. 
102 Bernitz, 2013, s.205. 
103 Bernitz, 2013 s.206. 
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kommun, som var den helt dominerande leverantören av fjärrvärme i Göteborg, blev utfallet 

att avtalsvillkoret var oskäligt. Marknadsdomstolen yttrade sig om, att det var ”principiellt 

felaktigt att den starkare parten i ett avtalsförhållande förbehåller sig en omfattande rätt att 

ensidigt ändra avtalets innehåll.” 

 

MD 1995 s.33 gällde ett avtal om betalsamtal, vari det fanns ett villkor som gav Telia rätten 

att helt eller delvis ändra i avtalet. Genom denna ensidiga ändringsrätt, ansågs Telia ha en 

möjlighet att ändra den avtalade uppsägningstiden på sex månader, vilket Marknadsdomstolen 

ansåg vara oskäligt med stöd av AVLN. Marknadsdomstolen förde liknande resonemang som 

de hade gjort i MD 1985 s.16, eftersom de först tog upp resonemanget vad som hade gällt 

mellan parterna enligt den dispositiva rätten. I och med att den ensidiga ändringsrätten 

förskjuter rättsläget mellan parterna, förde Marknadsdomstolen en argumentation om att 

snedvridningen av parternas rättigheter och skyldigheter var så omfattande, att balansen 

mellan parterna rubbades. Marknadsdomstolen ansåg, att den samlade bedömningen huruvida 

avtalsvillkoret var oskäligt eller inte, skulle vara grundat i parternas rättigheter och 

skyldigheter.   

 

Generalklausulen och AVLN kan förefalla lika och vara riktade mot samma problem, men 

något som skiljer dem åt är rättsföljden vid rättegångstvister. I en rättegång med 

generalklausulen som stöd krävs det att den av näringsidkarna, som blivit utsatt för det 

oskäliga avtalsvillkoret, måste agera som kärande. Rättsföljden är endast applicerbar i fallet 

som tagits upp i rätten, eftersom för de i fallet specifika omständigheterna tas upp i 

domskälen, och svårligen kan vara identiska i nästa fall. Däremot kan ett rättegångsbeslut 

med stöd av AVLN användas för att direkt gå till attack mot ett specifikt oskäligt avtalsvillkor 

och få detta ogiltigförklarat, och därmed förbjuds näringsidkaren att använda sig utav den 

typen av villkor i fortsättningen.104 

 

 

                                                 
104 Berntiz, 2013, s.207. 
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Kap 3. Analys 
Frågan om ensidiga ändringsrätter som avtalsvillkor är skäligt har varit uppe i 

Marknadsdomstolen minst två gånger. Genom rättsfallet MD 1985 s.16 slog 

Marknadsdomstolen fast, att en ensidig ändringsrätt inte är skälig, under förutsättning att ena 

parten har en underlägsen ställning.105 Liknande bedömning gjordes av Marknadsdomstolen i 

MD 1995 s.33 där de ansåg, att ett avtalsvillkor som snedvrider parternas rättigheter och 

skyldigheter inte är skäligt, eftersom balansen mellan dem rubbas och att den ena parten på så 

sätt intar en underlägsen ställning.106 Vi delar Marknadsdomstolens uppfattning, om att det 

principiellt är felaktigt, att den starkare parten i ett avtalsförhållande förbehåller sig en ensidig 

rätt att ändra avtalets innehåll, eftersom vi anser, att detta skapar en rättsosäkerhet och bryter 

mot både förutsättningsläran och lojalitetsplikten. Vi är av den uppfattningen, att det är 

orimligt att en part ska kunna förutse framtida ändringar och dess konsekvenser av avtalets 

innehåll, redan vid avtalets ingående. Det är svårt att tro, att en part skulle ändra ett avtal till 

nackdel för sig själv, utgångspunkten är därmed att ändringar som görs sker till fördel för den 

redan starkare parten. Vi ifrågasätter hur en starkare part, med hänsyn till lojalitetsplikten, kan 

ha sett till motpartens intressen, när denne har utnyttjat sin ensidiga ändringsrätt för att ändra 

avtalets innehåll för att tillgodose sina egna intressen. AVLN och dess förarbeten syftar till att 

skydda parter med en underlägsen ställning,107 varför det är oskäligt att, i avtal när en part har 

en underlägsen ställning, tillåta att den starkare parten ges en ensidig ändringsrätt. Klausulens 

verkan är, att snedvridningen mellan parterna förvärras, och att de inbördes reglerade 

rättigheterna och skyldigheterna gynnar den redan starkare parten. Vi anser, att det av 

gällande lag och rättspraxis, är klart att det i avtalsförhållanden där ena parten innehar en 

underlägsen ställning, inte är skäligt med en ensidig ändringsrätt. 

  

Vad innefattas av begreppet “underlägsen ställning”? Och vad krävs för att en part ska anses 

inneha en underlägsen ställning? Eftersom både lag och rättspraxis lägger stor vikt vid just 

parternas styrkeförhållande vid bedömningen av oskäliga avtalsvillkor, är det av intresse att 

utreda i vilka fall detta infinner sig. Vår uppfattning är, att en part innehar en underlägsen 

ställning, om denne är mer beroende av sin motpart, än vad motparten är av denne. Beroendet 

kan vara grundat i att den ena parten har en dominerande ställning på marknaden, eller att 

                                                 
105 se 2.6.3. 
106 se 2.6.3. 
107 se 2.6.1. 
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parterna har reglerat rättigheterna och skyldigheter på sådant sätt, att de snedvrider balansen 

så att ett ojämnt styrkeförhållande skapats.  

 

I det fiktiva fallet vi presenterat, innehar X en dominerande ställning på marknaden, men 

saknar monopolställning. Kan X:s motpart, enbart på grund av denna förutsättning, vara i en 

underlägsen ställning? Enligt oss är detta inte skäl nog, att anse att X:s motpart automatiskt 

innehar en underlägsen ställning. Vid jämförande med MD 1985 s.16 finns i det fiktiva fallet 

andra aktörer på marknaden, varvid möjlighet finns för kunden att teckna avtal med en av de 

andra aktörerna istället. Kunden är således inte helt beroende av X, vilket förhållandet var i 

MD 1985 s.16, eftersom marknaden var ett monopol. Kan X:s motpart anses ha en 

underlägsen ställning, enbart genom en snedvridning av avtalets inbördes rättigheter och 

skyldigheter, vilka uppkommit till följd av ändringsklausulen? Vår utgångspunkt är, att 

jämförelse ska ske mot vad som hade gällt utifrån de dispositiva rättsreglerna. Här är klart att 

X:s motpart har fått en underlägsen ställning, från vad som annars hade gällt på grund av 

ändringsklausulen, vilket därmed är oskäligt. Detta i sig gör att en part innehar en underlägsen 

ställning, men det förstärks ytterligare av att X har en dominerande ställning på marknaden i 

vårt fiktiva fall. Sammantaget är vi av den åsikten, att X:s motpart innehar en underlägsen 

ställning, och därmed innefattas av skyddslagstiftningen AVLN. 

 

Problematiken med en ensidig ändringsrätt är grundat i motsättningen mellan rättsprinciperna 

pacta sunt servanda och avtalsfriheten. Konflikten bottnar i att pacta sunt servanda, till 

skillnad från avtalsfriheten, tar ställning för att originalavtalet ska hållas, oavsett avtalets 

innehåll. Avtalsfriheten tillåter klausuler, vilka i framtiden ger rätt att ändra i avtalet, så länge 

båda parterna är överens om det. Vidare finns generalklausulen som kan jämka eller 

ogiltigförklara oskäliga avtalsvillkor, och på så sätt inskränker både avtalsfriheten och pacta 

sunt servanda. Givetvis ska ingångna avtal hållas, för vad är annars syftet med avtal om de 

kan trädas ur när som helst? Men vi ställer oss frågan hur långt principen sträcker sig. Om 

parterna kan frångå ett avtal när som helst, skapas en rättsosäkerhet som samhället inte är 

intresserat av, men samtidigt måste även ingångna avtal kunna frångås eller jämkas när, hela 

eller delar av, innehållet är oskäligt. Följaktligen är det parternas ansvar att, redan vid 

avtalsförhandlingarna, formulera avtalsinnehållet på sådant sätt, att de inte ska komma i 

behov av att träda ur avtalet, och därför måste de ha en framförhållning så att de kan gardera 

sig mot framtida risker. Här anser vi, att Högsta domstolens principuttalande i NJA 1990 
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s.408108 är betydande, eftersom parterna inte tilläts träda ur avtalet, även om fallets 

omständigheter efter ingåendet var ogynnsamma. Avtalsfriheten å andra sidan, tillåter 

ensidiga ändringsrätter om avtalsparterna tillsammans kommit överens om dessa, vilket har 

gjorts i det fiktiva fallet, genom att avtalet undertecknades av båda parterna. Vilken av dessa 

två principer väger tyngst, och vems intressen är viktigast att tillgodose? Vi är av den åsikten 

att, åtminstone i fall gällande ensidiga ändringsrätter, ska större vikt läggas till principen om 

pacta sunt servanda. Om en part är underlägsen, är det av speciellt intresse att skydda denne, 

vilket kan göras genom att motpartens ensidiga ändringsrätt ogiltigförklaras eller jämkas, 

genom bland annat generalklausulen. Detta är dock inget som ska göras lättvindigt, det blir en 

rättsosäkerhet om avtalsvillkor kan jämkas alldeles för enkelt. Likt Högsta domstolens 

principuttalande,109 är vårt ställningstagande att avtal ska hållas, men vi ser en risk med, just 

ifråga om ensidiga ändringsrätter, att detta utnyttjas av den starkare parten. Därför är det av 

största vikt, att det finns möjlighet för de avtalsparter med underlägsen ställning att jämka 

eller ogiltighetsförklara särskilda avtalsvillkor, trots att de från början godkänt avtalsvillkoret.  

 

I det fiktiva fallet skrevs det på fakturan, att avtalsvillkoren hade blivit ändrade. Att X i 

standardavtalet hade “förbehållit sig en rätt att ändra i avtalet” är otvivelaktigt. Men kan det, 

genom utskicket av fakturan, istället anses vara ett anbud från X:s sida, gällande ändringar av 

avtalet? Detta måste besvaras nekande, på grund av att hade kunden avstått från att betala 

fakturan, och därigenom tackat nej till anbudet, hade kundens obetalda faktura blivit ett 

inkassoärende. Således fanns det inget annat alternativ än att betala fakturan, och därigenom 

tacka ja till X:s anbud. Kanske gjorde X förfarandet så pass krångligt för att kunden helt 

enkelt inte skulle förstå ändringen, och på det sättet aldrig motsätta sig den. Om X avsiktligen 

gjorde det svårt för motparten att förstå ändringen, ställs detta i förhållande till 

lojalitetsplikten mellan parterna. Har X brustit i sin lojalitetsplikt, ska kunderna bli 

behandlade på det här sättet? Först och främst anser vi, att fakturan inte är ett anbud, utan ett 

påstående om att avtalets villkor har ändrats. X innehar därför en ensidig ändringsrätt, vilket 

vi ovan nämnt är oskäligt i avtalsförhållanden med en underlägsen part. X förfarande får ses 

som ett sätt att försöka dölja att de använt sig av den ensidiga ändringsrätten.  

 

                                                 
108 se 2.3.3. 
109 se 2.3.3. 
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Som tidigare redovisat, är vi av den uppfattningen att, en ensidig ändringsrätt inte är skäligt 

när parterna inte är jämlika. Men vad blir utfallet när parterna är jämlika, är det i sådana fall 

skäligt med en ensidig ändringsrätt? Vi anser, att det är troligt, att domstolarna skulle vara 

hårdare mot parterna i sin bedömning. Eftersom AVLN syftar till att skydda företag med en 

underlägsen ställning, torde det vara troligt att tyngd istället läggs vid rättsprinciperna om 

avtalsfrihet och pacta sunt servanda. Enligt rättspraxis har domstolarna valt att, inte enbart 

döma efter klausulens utformning, utan snarare bedömt efter fallets omständigheter i övrigt. 

Ett troligt förfarande är att domstolarna skulle göra ett ställningstagande mellan avtalsfriheten, 

pacta sunt servanda, eller lojalitetsplikten tillsammans med förutsättningsläran och 

generalklausulen. Eftersom parterna är jämlika, faller de utanför AVLN:s skyddsområde, men 

jämkning eller ogiltigförklaring kan ske genom generalklausulen. På grund av parternas 

jämlikhet, anser vi att, det är troligt att domstolarna skulle anse att parterna förväntas sköta 

deras egna intressen, och det ligger därmed ett större egenansvar för parterna att upprätta 

skäliga avtal. Med detta i åtanke, är det rimligt att domstolarna skulle ge störst tyngd åt 

avtalsfriheten, och därmed godta en ensidig ändringsrätt som avtalsvillkor. Generalklausulen 

skulle kunna jämka eller ogiltigförklara den ensidiga ändringsrätten, men vi antar, att rätten 

även fortsättningsvis 110 skulle vara restriktiv med att träda in och förklara ett specifikt 

avtalsvillkor oskäligt.  

 

Avslutningsvis är vår slutsats, att en ensidig ändringsrätt inte är skälig, när en av parterna 

innehar en underlägsen ställning. Har ingen av parterna en underlägsen ställning, är vår 

slutsats att en ensidig ändringsrätt är skälig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 se 2.5.3. 
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