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Sammanfattning 

 
I denna uppsats har standardavtal som avtalstyp, dess betydelse, utformning och vilka 

jämkningsmöjligheter som finns för standardavtal innehållande oskäliga avtalsvillkor behandlats. 

Ett huvudsakligt fokus har riktats till att fastställa vilken problematik som följer av ett standardavtal 

på grund av dess utformning, hur detta påverkar möjligheterna för jämkning och förklaringen 

därtill. Med stöd av relevant doktrin, rättspraxis, förarbeten och lagstiftning har uppsatsen 

problematiserat ett huvudsakligt problem med standardavtal vid avtalstolkning, nämligen den 

gemensamma partsviljan. Ett standardavtal utgörs normalt av förtryckta avtalsvillkor som normalt 

inte blir föremål för individuell förhandling. I svensk rättstillämpning har standardavtal blivit 

föremål för jämkningsprövning med stöd av 36 § AvtL, där området av praxis talar för en svårighet 

att bevilja jämkning av standardavtal. En förklaring därtill kan hänvisas till frånvaron av en genuin 

gemensam partsvilja som annars utgör utgångspunkten för rättstillämpningen. Det knappa området 

av rättspraxis talar även för att bestämmelsen verkar preventivt mot upprättandet av oskäliga 

avtalsvillkor. 
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1. Inledning 

 

I svensk avtalsrätt förekommer en mängd olika avtal. Det kan handla om allt från avtal mellan 

näringsidkare gentemot konsumenter, mellan näringsidkare eller mellan konsumenter. En 

huvudsaklig lagstiftning för den allmänna avtalsrätten är avtalslagen. I övrigt tillämpas även andra 

speciallagstiftningar som köplagen, konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen för avtal mellan 

näringsidkare och konsumenter. 

 

Med anledning av vår teknologiska utveckling har massdistribution och massindustri blivit något 

utmärkande för vår tid. Ett företag vill normalt snabbt och enkelt kunna fatta beslut, ingå avtal och 

inleda förhandlingar på ett effektivt sätt. En utveckling mot denna effektivisering har varit 

standardavtal som avtalsform. I ett standardavtal kan företag upprätta standardiserade avtalsvillkor 

som motparten har att förhålla sig till.  

 

Det händer ibland att ett standardavtal blir oskäligt utformat, att det av omständigheter vid avtalets 

tillkomst eller senare omständigheter betraktas som oskäligt. Ibland kan det bli helt orimligt för en 

avtalspart att avtalet ska gälla som det blivit upprättat. En möjlighet till justering, genom så kallad 

jämkning, kommer till uttryck genom 36 § AvtL. I fråga om standardavtal kan bestämmelsen 

däremot bli svårare att tillämpa eftersom standardavtal har en tydlig skiljelinje från vanliga avtal – 

ingen uttrycklig gemensam partsvilja. En utgångspunkt vid jämkning av oskäliga avtalsvillkor har 

varit den gemensamma partsviljan för att kunna avgöra om jämkning bör komma till stånd eller 

inte. Med anledning av att villkoren blivit förtryckta, det vill säga att något individuellt 

förhandlingsutrymme normalt inte existerar, blir utgångspunkten vid avtalstolkning problematisk.  

 

I denna uppsats utreds därmed vilka möjligheter det finns till att jämka oskäliga avtalsvillkor med 

stöd av 36 § AvtL vid standardavtal med fokus på den ovanstående beskrivna problematiken. I 

utredningen har hänsyn tagits till standardavtalets karaktär, utformning, syfte och 

tillvägagångssättet vid upprättandet. 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda betydelsen av frånvaron av en gemensam partsvilja vid 

jämkning av oskäliga avtalsvillkor vid standardavtal, vilken annars utgör utgångspunkten för 

avtalstolkning. En omständighet som talar för denna problematik är det knappa området av 

rättspraxis. Vilken betydelse har standardavtalet fått för jämkningsmöjligheterna och hur synliggörs 

denna problematik i rättspraxis? 

 

1.2 Metod 

 

I denna uppsats tillämpas den rättsdogmatiska metoden. Med detta förstås att relevanta rättskällor 

som doktrin, förarbeten, lagstiftning och rättspraxis har behandlats och bearbetats vid uppsatsen. 

Med hjälp av källorna har uppsatsen fått en problematiserande utformning där relevanta problem 

beskrivits med ämnet som helhet och tillämpade rättskällor. Information har vidare inhämtats från 

den juridiska databasen Karnov där auktoritativa författare uttalat sig genom lagkommentarer. Med 

hjälp av databasen har sökord som standardavtal, 36 § samt avtalslagen använts för att inhämta 

material för uppsatsen. 
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1.3 Avgränsning 

 
Uppsatsen berör huvudsakligen svensk gällande rätt, där visst undantag har gjorts genom en kort 

beskrivning av en princip inom UNIDROIT. I övrigt upptas inte andra avtalsformer än 

standardavtal. Konsumentlagstiftning berörs inte ingående, endast översiktligt där det funnits 

anledning att nämna lagstiftningen.  
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2. Bakgrund 

 

2.1 Avtalslagen 

 
Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område utgör ett resultat 

av en gemensam nordisk lagstiftning där Sveriges initiativ kom 1915 med avtalslagen. I jämförelse 

med övriga nordiska författningar överensstämmer den svenska avtalslagen till stora delar med 

övriga nordiska länders motsvarigheter. I doktrin har avtalslagen beskrivits som en ruin. Lagen har 

tillkommit för en lång tid sedan och dess bestämmelsers funktionella värde har minskat med tiden. 

En betydande del av den allmänna avtalsrätten regleras nämligen inte inom avtalslagens 

bestämmelser. I huvudsak återger lagen endast den överenskommelse som träffats under ett tidigt 

1900-tal vilket innebär att aktuella allmänna avtalsrättsliga problem inte har reglerats, exempelvis 

vad gäller avtalstolkning, avtalsbrott och skyldigheter vid avtalsförhandlingar.1 

 

Inom avtalsrätten görs skillnad mellan allmän och speciell avtalsrätt. Medan allmän avtalsrätt 

främst avser reglering av gemensamma regler för alla avtalsformer, innebär istället speciell 

avtalsrätt särskilda avtalstyper som köp, hyra, försäkringsavtal och kreditavtal. Detta har inneburit 

att en rad speciallagstiftningar har uppkommit inom den speciella avtalsrätten som köplagen, 

konsumentköplagen och konsumentkreditlagen. I kontrast till detta har avtalslagen istället, till stora 

delar, förblivit densamma under hundra år.2 

 

Det finns uppenbara problem inom avtalslagen, några vilka har redogjorts för ovan, vilket främst tar 

sikte på bristande bestämmelser för avtalsrättens räckvidd. I lagen finns huvudsakliga principer om 

ingående av avtal, ogiltighetsgrunder och fullmaktsbestämmelser. I övrigt finns problem vad gäller 

frågor om avtalsbrott, oetiska beteenden vid förhandlingar, avtal som står i strid mot god sed, avtal 

som strider mot legala förbud och konsekvenserna av att ett avtal inte kan betraktas som giltigt.3 I 

fråga om standardavtal kan lagen betraktas än mer som problematisk, där någon särskild reglering 

för avtalet inte kan återfinnas. Lagen innehåller individualistiskt upprättade bestämmelser från en 

tid där standardavtal inte var en dominerande form av avtal. Det kan här poängteras att avtalslagen 

däremot inte helt varit utan förändring. Ett antal förändringar av lagen har skett där den första kan 

dateras till år 1955 vilket innebar en förändring av redaktionell art. En rad andra mindre 

betydelsefulla förändringar har ägt rum ända sedan lagens tillkomst, däremot kom en betydelsefull 

förändring av lagen under året 1976 genom införandet av avtalslagens generalklausul. 

Bestämmelsen kan idag återfinnas under 36 § AvtL vilken har till syfte att fungera som en 

jämkningsmöjlighet för oskäliga avtalsvillkor.4 

 

2.2 Att ingå avtal 

 
I denna uppsats beskrivs standardavtal som avtalsform och dess relation till 36 § AvtL. Med 

anledning av detta kommer grundläggande förutsättningar för att ingå avtal beskrivas under detta 

stycke för att ge läsaren en djupare förståelse av standardavtal som avtalstyp. 

 

 

 

 

                                                 
1  Christina och Jan Ramberg. Allmän avtalsrätt. 9 uppl. Norstedts Juridik AB, 2014, s. 21 

2 Christina Ramberg. Civilrätt. 23 uppl. Liber AB, 2014, s. 86. 

3 Ramberg. Civilrätt. s. 22. 

4 Karnov. https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/527211/1#SFS1915-0218-annotations-KAR 

(Inledande kommentar av Ingemar Persson) 

https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/527211/1#SFS1915-0218-annotations-KAR
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2.2.3 Anbud- och acceptmodellen 

 
Enligt 1 kap 1 § AvtL (1915:218) framgår den grundläggande och centrala utgångspunkten för 

ingående av avtal. I lagen beskrivs en anbud- och acceptmodell, vilken innebär att en säljare lämnar 

ett anbud varpå köparen lämnar accept. Med andra ord kan det beskrivas som att en säljare för 

någonting lämnar en uppmaning till köp gentemot en köpare som därmed har att lämna en accept, 

det vill säga ett godkännande av köpeuppmaningen, för att avtalet ska anses ha uppkommit. I regel 

är detta främst en teoretisk modell eftersom avtalsingående inte alltid sker efter anbud- och 

acceptmodellen. En köpare som handlar inom en livsmedelsaffär eller en person som kliver på 

bussen följer inte denna teoretiska modell. Med detta kan konstateras att ingående av avtal kan ske 

på fler sätt än vad avtalslagen ger upphov till.5  

 

Ett standardavtal följer vidare inte modellen av anbud och accept eftersom det sällan innebär att en 

säljare riktar ett direkt anbud mot en person. Istället sker avtalsbundenheten snarare genom andra 

förhållanden där den individuella personen, köparen, tar initiativet. 

 

2.2.4 Partsviljan 

 

En av de mest grundläggande och centrala förutsättningarna för avtalsbundenhet inom avtalsrätten 

är parternas vilja att binda sig. Utgångspunkten för rättsordningen blir därmed att avtalsbundenhet 

uppkommer eftersom att parterna vill förplikta sig. Med andra ord har viljan en rättsskapande kraft.  

 

* En rättshandlare har en vilja att förbinda sig 

* En viljeförklaring, det vill säga hur avtalsparten uttrycker sin vilja, kommuniceras till omvärlden 

(exempelvis genom tal eller skrift) 

* Motparten uppfattar viljeförklaringen, inte sällan talas om motpartens tillit. 

 

I huvudsak medför viljeförklaringen att en avtalspart blir förpliktigad. Det krävs därutöver att 

viljeförklaringen, efter vilken som denna viljeförklaring riktas till, uppfattas av motparten och att 

den uppfattningen ger grund för att avtalsparten önskar förbinda sig inom ett avtal. Inte sällan 

beskrivs detta som ett samspel mellan viljeförklaringen och tilliten mellan två avtalsparter.6 

 

Inom standardavtalsrätten har teoretiska modellen om viljeförklaring och tilliten ställts på sin spets. 

En grundläggande utgångspunkt för tolkning av avtal är parternas gemensamma vilja. Med 

anledning av standardavtalets form och tillämpning blir detta genast problematiskt.7 Den fria viljan 

att ingå avtal blir normalt inte aktuell, istället uttrycks viljan genom att motparten godkänner 

villkoren eftersom att motparten fick acceptera avtalet som helhet eller inte alls.8 I en senare del av 

denna uppsats kommer problematiken att behandlas mer ingående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Christina Ramberg. Civilrätt. 23 uppl. Liber AB, 2014, s. 86f. 

6 Christina och Jan Ramberg. Allmän avtalsrätt. 9 uppl. Norstedts Juridik AB, 2014, s. 74. 

7 Ulf Bernitz. Standardavtalsrätt. 8 uppl. Norstedts Juridik AB, 2013, s. 91. 

8 Thomas Wilhelmsson. Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor. 3 uppl. Talentum Media Oy, 2008, s. 67. 
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3. Standardavtal 
 

3.1 En historisk bakgrund till kontraktsrätten 

 
Kontraktsrätten som vi känner den idag tog sitt första avstamp under 1700- och 1800-talet. 

Utvecklingen har betraktats som ett resultat av dåtidens genombrott av samhällsformationer inom 

Europa. Innan kontraktsrätten genombrott, det vill säga innan standardavtalsrätten utvecklades, 

fanns grundläggande regler och principer om avtalsbundenhet i det marknadsekonomiska samhället. 

  

Ideologiskt kan kontraktsrätten främst hänvisas till den rationalistiska rättsfilosofin med en vision 

om den nya samhällsformationen, där Hugo Grotius (1583-1645) och Samuel Pufendorf (1632-

1694) brukar betraktas som moderna kontraktsrättens grundare. I rationalistiska naturrättsläran 

placerades individen i centrum där individens fria och förnuftiga vilja att skapa rätt utan ett 

nödvändigt krav om form om innehåll betonades. Med andra ord gjorde sig en individualism 

gällande under denna tid som ligger till grund för vilka utgångspunkter som kontraktsrätten utgår 

från i dagsläget.9 

 

En grundläggande uppfattning om privatautonomi, som kan spåras tillbaka till 1700-talet, beaktade 

att individen skulle ha en frihet att besluta om ekonomiska förpliktelser gentemot andra individer. I 

det här skedet kan en tanke om avtalsfrihet sägas ha gjort genomslag. Denna princip skulle vidare 

bygga på den princip som vi känner än idag, nämligen principen om avtals bindande verkan, att 

ingångna avtal ska hållas. Om en individ inte skulle uppfylla sina förpliktelser tillskrevs staten en 

rättighet och skyldighet att ingripa för att upprätthålla avtalsbundenheten mellan individerna.10   

 

3.2 Vad är ett standardavtal? 

 
Formulärrätten är ett begrepp som vanligen används som något synonymt med standardavtal. 

Begreppet formulärrätt beskriver tydligt vad ett standardavtal innebär. Ett standardavtal är nämligen 

ett avtal vars avtalsvillkor på förhand har blivit bestämda, exempelvis av ett företag. Det är vanligt 

förekommande att kunder som besöker företag får utgå från standardiserade avtalsvillkor. Ett 

standardavtal skiljer sig något från vad som normalt uppfattas som ett vanligt avtal, framförallt vad 

gäller dikteringen av avtalsvillkoren. Medan ett vanligt avtal mellan exempelvis två privatpersoner 

utformas efter parternas individuella vilja, utformas istället standardavtalen till stora delar med 

utgångspunkt från fastställda villkor. 

 

En normal utformning av ett standardavtal är ett dokument där förtryckta avtalsvillkor framkommer. 

Det kan emellertid förekomma standardiserade villkor i andra handlingar som ordersedlar eller 

fakturor. Ett annat alternativ är att företag förhandlar med en avtalspart och anger en hänvisning till 

allmänna bestämmelser.11 

 

Ett standardavtal har betydelsefulla skillnader från ett vanligt avtal. Medan ett standardavtal utgår 

från förtryckta avtalsvillkor som kan vara ensidigt eller gemensamt upprättade, utgår istället ett 

vanligt avtal från de avtalsvillkor som avtalsparterna förhandlar fram. Ett standardavtal har därmed 

en mer kollektivistisk prägel eftersom att villkoren sällan omförhandlas då de väl blivit fastställda. I 

kontrast till detta kan ett vanligt avtal förändras utan större problem om avtalsparterna emellan vill 

förändra avtalet, exempelvis med hänsyn till deras vilja och avsikt med avtalet.  

 

                                                 
9 Wilhelmsson. Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor., s. 1f. 

10 Ibid, s. 2 

11 Ulf Bernitz. Standardavtalsrätt. 8 uppl. Norstedts Juridik AB, 2013, s. 15. 
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3.3 Standardavtalets syfte 

 
I regel brukar ett standardavtal beskrivas för att ha tre syften 

 

* ett rationaliseringssyfte 

* att precisera rättsläget samt 

* att förskjuta riskfördelningen. 

 

Med rationaliseringssyftet förstås aspekten om massavtal, det vill säga företagens intresse om att 

ingå avtal med kunder utan individuell förhandling (se stycke 3.4). Det kan motiveras av 

effektivitets- och snabbhetssynpunkter.  

 

I Sverige finns ingen allmänt gällande civillag och en stor mängd av de avtalstyper som finns är inte 

reglerade inom lag och inte heller särskilt utarbetade inom praxis. I många fall tvingas 

rättstillämpningen utgå från analogier till andra lagar och okodifierade rättsprinciper vilket kan 

medföra att rättstillämpningen kan bli komplicerad. En reglering genom standardavtal bidrar till att 

förebygga rättsosäkerhet och eventuella tvister, exempelvis genom att branschanpassa villkor till 

mer verklighetsnära regler som kan ha en praktisk och ändamålsenlig fördel för den aktuella 

kontraktstypen. I allmänhet kan standardavtal sägas ha ett syfte att uppnå förutsägbarhet och 

minimera eventuella kostnader. 
 
Ett tredje betydelsefullt syfte med standardavtal är riskförskjutningen som blir möjlig mellan 

parterna. I regel brukar dispositiv rätt uppställa vad som gäller för riskfördelningen mellan parter, 

däremot kan standardavtal ibland tillämpas istället för dispositiv rätt. Motiveringen kan vara den typ 

av avtalssituation som ligger för handen som därmed kan göra själva avtalssituationen mer 

ändamålsenligt anpassad. Ibland kan detta uppkomma genom friskrivningsklausuler som befriar en 

avtalspart från ansvar vad gäller hävningsrätt, dröjsmålspåföljder eller en varas egenskaper för att ta 

några exempel.12 

 

3.4 Användningsområde 

 
Effektivitet och förenkling är två nyckelord som har varit vägledande för standardavtalsrätten. I 

traditionella sammanhang sker avtalsförhandlingar mellan parter vilket kan leda till långa 

avtalsdiskussioner för att fastställa detaljerade avtalsvillkor. I avtalsrelationer mellan privatpersoner 

blir detta normalt okomplicerat. Om någon vill sälja sin soffa till en annan privatperson brukar inte 

avtalet få särskilt komplicerad utformning. Annat gäller däremot om det bli fråga om köp mellan 

exempelvis näringsidkare och konsument, där företagens villkor och lagens regler måste beaktas 

noggrant. En kund som köper en mobiltelefon hos en mobilförsäljare undertecknar ett 

standardavtal; alla kunder får underteckna de villkor som säljaren har uppställt på förhand. 

 

Standardavtal tillämpas huvudsakligen av företag, dels vad gäller relationen mellan näringsidkare 

och konsumenter eller enbart mot andra företag. Ett standardavtal kan vidare vara upprättade på 

olika sätt.  

 

3.5 Ensidigt och gemensamt upprättade standardavtal 

 

En del standardavtal är ensidigt upprättade, det vill säga att villkoren utformats från endast 

säljarsidan, vilket brukar innebära att villkoren utformas till förmån för säljaren. Ett annat exempel 

                                                 
12 Bernitz. Standardavtalsrätt., s. 20ff. 
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på ensidigt utformade standardavtal kan vara underleverantörer som dikterar köpevillkoren. 

Underleverantörer som dikterar köpevillkoren kan endast åstadkomma detta om de framstår som 

den starkare avtalsparten vilket knappast utgör en regel, snarare ett undantag. Verkstadsindustrin 

kan utgöra ett exempel för en industri som normalt tillämpar egna standardvillkor för avtal med 

underleverantörer vad gäller köp av komponenter och andra delar. Med detta förstås därmed att 

avtalen dels kan vara säljarvänliga och dels köparvänliga. Det är vanligt förekommande att företag 

som upprättar särskilda säljarvillkor inte på egen hand kan godta villkoren, under förutsättningen att 

säljaren skulle betraktas som köparen, vilket kan visa på företagens intresse att uppställa särskilt 

förmånliga villkor för sin egen del.13 

 

Det förekommer även gemensamt upprättade standardavtal, även benämnt som ”agreed 

documents”, där upprättandet sker i samverkan med parter eller organisationer som representerar 

båda sidorna av avtalet.14 Ett huvudsyfte är normalt att komma fram till villkor som är juridiskt 

genomarbetade som därmed kan fastställa rättigheter och skyldigheter som är balanserade till en 

rimlig nivå mellan parterna.  

 

Balansgången är problematisk och inte alltid möjlig att upprätthålla. En obalans inom 

standardavtalen kan föranleda tvister och yrkanden om oskälighet för avtalsvillkoret i fråga. Det 

finns möjligheter att yrka om oskälighet för ett standardavtal med stöd av lag, detta kommer att 

beskrivas mer ingående under senare del av denna uppsats (se kapitel 4). 

 

3.6 Inkorporering av standardavtal i avtalet 

 
Ett standardavtal blir inte en del av ett avtal mellan två parter enbart på grund av att avtalet finns 

eller brukar tillämpas. Det framgår heller inte av avtalslagen eller någon annan lagstiftning vilka 

förutsättningar som gäller för ett standardavtal. I regel har bedömningen gjorts utifrån utarbetade 

principer från Högsta domstolen.15 

 

En förutsättning för att ett standardavtal ska bli gällande parterna emellan är att standardavtalet har 

inkorporerats.  I NJA 2011 s 600 fastslog Högsta domstolen som huvudregel att standardavtalen 

måste på något sätt komma till motpartens kännedom innan avtalet sluts för att kunna betraktas som 

ett avtalsvillkor.16 I övrigt uppställs inget vidare krav för inkorporering. En förutsättning, med 

beaktande av vad Högsta domstolen fastslagit, är själva formen för hur inkorporering sker. Ett 

avtalsvillkor kan vara återgivet i ett avtal, bifogas i ett särskilt dokument eller inkorporerat genom 

en särskild hänvisning.  

 

I fråga om hänvisning till allmänna villkor tillgängliga på exempelvis ett företages hemsida 

betraktas hänvisningens giltighet som något oklart enligt gällande praxis. I det avseendet finns inte 

samlad praxis för att bedöma om hänvisningen kan accepteras, däremot torde en hänvisning till 

allmänna bestämmelser i övrigt vara godtagbart.17 

 

I regel torde det vidare uppställas ett högre krav för hänvisning till allmänna bestämmelser vad 

gäller affärsrelationer mellan näringsidkare och konsument. Ju mer obalanserade villkoren kan 

utformas, det vill säga ju mer förmåner villkoren ger till villkorsstiftaren, desto större krav kan 

uppställas för att villkoren ska betraktas medföra bindande verkan.18 Motiveringen härom torde 

                                                 
13 Ibid, s. 18. 

14 Lag 24.  http://www.lag24.se/a/standardavtal---definitioner-och-anv%C3%A4ndningsomr%C3%A5den 

samt Ulf Bernitz. Standardavtalsrätt. 8 uppl. Norstedts Juridik AB, 2013, s. 18. 

15 Bernitz. Standardavtalsrätt., s. 62. 

16 Ibid, s. 63. 

17 Ibid, s. 64. 

18 Thomas Wilhelmsson. Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor. 3 uppl. Talentum Media Oy, 2008, s. 65. 

http://www.lag24.se/a/standardavtal---definitioner-och-användningsområden


 

8 

 

främst kunna hänvisas till att konsumenter inte frekvent ingår avtal med en och samma 

näringsidkare. I avtalsrelationer mellan näringsidkare kan handelsbruk få inverkan på 

avtalsbundenheten mellan parterna enligt praxis, detta framgår bland annat av hovrättsdomen T 

5406-04, vilket framhäver att ett företag kan betraktas som bunden av ett avtal då villkoren funnits 

tillgängliga via e-post samt att det kunnat anses som allmänt godtagbart för verksamheten.19 

 

Ett företag som vill tillämpa standardavtal står inför ett krav om att vidta skäliga åtgärder för att 

uppmärksamma parten om standardvillkoren vilket kan ske på flera olika sätt. Om hänvisning till 

standardvillkor inte har skett, eller om villkoren inte tagits med inom ramen för avtalet vid 

avtalsslutet, kan det med anledning av ovanstående praxis inte betraktas som att utgöra en del av 

avtalet. En motpart måste beredas ett tillfälle, utan svårigheter, att ta del av villkoren före avtalet 

blir slutet.  

 

I NJA 2000 s 462 hade en resenär stämt SAS för skador genom en allvarlig flygolycka. I fallet hade 

stämningen ägt rum tre år efter att olyckan hade inträffat. Enligt kontraktsvillkoren, vilka hade varit 

hänvisade till under flygbiljetten, föreskrevs en absolut preskriptionstid om två år. Med anledning 

av att företaget hade gjort en giltig hänvisning till företagets standardiserade villkor ogillades 

resenärens skadeståndsanspråk, resenären hade yrkat om ersättning efter att preskriptionstiden hade 

utgått. Betydelsefullt för sammanhanget blir därmed att det är helt oväsentligt huruvida resenären 

faktiskt läst och tagit del av de allmänna bestämmelserna, förutsättningen är endast att det funnits en 

möjlighet för resenären att ta del av villkoren.20 En annan reglering vore oskäligt betungande för 

näringsidkaren, det är nämligen vanligt förekommande att konsumenter inte uppmärksammar 

allmänna avtalsvillkor över huvud taget eller åtminstone i liten grad.21 

 

3.7 Avtalsbundenhet 

 
I ovanstående stycke har redogjorts för grundläggande förutsättningar för möjligheten att ingå avtal 

samt vilka förutsättningar som uppställs för att ett standardavtal ska utgöra en del av avtalet. Detta 

är absolut nödvändiga villkor för att ett standardavtal och dess villkor ska kunna betraktas som 

gällande. I övrigt gäller grundläggande regler om avtalsbundenhet som framgår av 1 § AvtL som 

beskriver den teoretiska modellen av avtalsbundenhet. En utgångspunkt för bundenhet har blivit 

rättshandlarens vilja att binda sig, vilken brukar benämnas som viljeteorin, att rättshandlarens vilja 

blir avgörande för om och vad denne förbinder sig till genom avtal. Detta är centralt och en absolut 

förutsättning för avtalsslut – det utgör en grundsten till avtalets uppkomst. 

 

Det kan för handen betraktas som snarast oproblematiskt – avtalsbundenhet uppkommer helt enkelt 

inte om denne inte vill bli bunden av ett avtal. Viljefrågan har under lång tid varit ett av 

huvudproblemen inom avtalsrätten och aktualiseras än idag inom skilda sammanhang. I 

problematiken handlar det om fastställandet om att viljan faktiskt har förelegat för bundenhet, att 

viljeförklaringen faktiskt har kunnat kommuniceras eller annars offentliggöras för motparten samt 

motpartens uppfattning av viljeförklaringen.22 Inte minst inom standardavtal kan det bli 

problematiskt om en motpart hävdar att det funnits en annan vilja, om avtalspartens vilja kolliderar 

med standardiserade avtalsvillkor. 

 

I rättsfallet NJA 1981 s 323 hade en person genom parkering av sin bil på parkeringsplats ingått ett 

avtal om parkering med anledning av att det funnits en skylt som angav att avgift skulle tillkomma. 

I fallet konstaterade Högsta domstolen att genom parkeringen ingår föraren ett avtal om att svara för 

                                                 
19 Ulf Bernitz. Standardavtalsrätt. 8 uppl. Norstedts Juridik AB, 2013, s. 64f. 

20 Bernitz. Standardavtalsrätt., s. 63. 

21 Ibid, s. 65. 

22 Christina och Jan Ramberg. Allmän avtalsrätt. 9 uppl. Norstedts Juridik AB, 2014, s. 74. 
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parkeringsavgiften och eventuella extra avgifter om parkeringstiden överträds. Anbud- och 

acceptmodellen blir för det här fallet obetydlig, eftersom avtalsslutet sker genom konkludent 

handlande. Avgörandet från Högsta domstolen visar även på att betalningsskyldighet enligt 

standardiserade villkor kan uppkomma, trots att avtal inte sluts enligt den mer traditionella 

modellen för avtalsslut.23 

 

3.7.1 Oväntade, överraskande eller särskilt tyngande villkor 

 
I regel är det inte tillåtet för företag att uppställa vilka villkor som helst. Ett företag får inte 

uppställa villkor som kan betraktas som oväntade, överraskande eller vara av särskilt tyngande 

karaktär. Med tyngande villkor förstås klausuler som upprättats ensidigt inom ett standardavtal, vars 

innebörd blir att motparten försätts i en väsentligt försämrad position än motparten skulle ha haft 

om dispositiv rätt hade tillämpats. Ett vanligt inslag av denna typ av villkor är 

friskrivningsklausuler som kan frigöra företag från ansvar vad gäller fel, dröjsmål eller skadestånd 

för en produkt eller tjänst.  

 

Det är inte ovanligt att företag uppställer tilläggsförpliktelser eller krav på kompletteringsköp med 

anledning av att avtalet sluts. Inte heller är det sällan förekommande att företag undangömmer 

villkor genom att endast beskriva villkoren, alternativt hänvisa till dessa, genom en finstilt text som 

kan vara avsiktligt undangömd inom avtalet. I övrigt kan avtal innehålla oklara avtalsvillkor vilket 

medför att betydelsen av villkoret kan vara svårt att tyda. I konsumentsammanhang tillämpas 

oklarhetsregeln, som förvisso även kan tillämpas mellan näringsidkare, vilken framgår av 10 § 

avtalsvillkorslagen (1994:1512) vars innebörd är att oklara avtalsvillkor ska tolkas till en 

konsuments förmån.24 
 
I ett rättsfall, NJA 1978 s 432, hade en resenär deltagit i en gruppresa med charterflyg till 

Jugoslavien. Resenären hade däremot avvikit från gruppen och hade med anledning av detta missat 

hemflyget, vars tidpunkt hade blivit satt till en tidigare tid. I rättsfallet blev det fråga om det var rätt 

för resenären att yrka om ersättning för en egenbetald hemresa, vilken annars skulle ingått inom den 

betalda charterresan. Arrangören yrkade att resevillkoren funnits tillgängliga i programbroschyrer 

som funnits tillgängliga inom arrangörens lokaler. I programbroschyren hade det framkommit ett 

villkor, att resenärer som avviker från gruppen på egen hand har till uppgift att kontakta 

färdledningen för bekräftelse av tidpunkten för hemresan. I fallet hade resenären inte utfört denna 

bekräftelse, resenären hävdade istället att denne inte fått ta del av villkoren eller annars upplysts om 

villkoret. I Högsta domstolen konstaterades att resevillkoren funnits tillgängliga i arrangörens 

programbroschyrer samt att konsumenter får vara medvetna om att sådana villkor kan förekomma 

för sällskapsresor. Det var därför inte orimligt för arrangören, Adriaresor, att utgå från att resenären 

tagit del av de allmänna villkoren. I rättsfallet fastslog Högsta domstolen att aktuella bestämmelsen 

varken varit överraskande eller särskilt tyngande.25 

 

3.8 Problem med standardavtal 

 
Ett huvudsakligt problem med standardavtal gäller själva utformningen. I ovanstående stycke har 

beskrivits att utformningen kan ske genom ensidigt eller gemensamt upprättade standardavtal. Ett 

problem vid gemensamma upprättade avtal gäller parternas interna styrkeförhållanden. Med detta 

förstås hur starka parterna förhåller sig gentemot varandra. Ibland kan det bli problematiskt att 

kunna upprätthålla en jämn balans för avtalsvillkorens utformande. Konsekvensen blir därmed att 

exempelvis säljarsidan får mer förmånliga villkor än köparen. 

                                                 
23 Ulf Bernitz. Standardavtalsrätt. 8 uppl. Norstedts Juridik AB, 2013, s. 67. 

24 IT Juridiska Byrån.  http://www.itjuridiskabyran.se/standardavtal.pdf 

25 Ulf Bernitz. Standardavtalsrätt. 8 uppl. Norstedts Juridik AB, 2013, s. 65f. 

http://www.itjuridiskabyran.se/standardavtal.pdf
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I Sverige har utvecklingen gått mot att företag söker konsensus. Det handlar om att komma fram till 

enhetliga villkor, vilket normalt resulterar i branschvillkor. Ett branschvillkor innebär att en 

branschorganisation för näringslivet utarbetar villkor som ska gälla för medlemmarna inom 

branschen. I denna aspekt har avtalsrätten blivit mer kollektivistisk – till skillnad från avtalslagens 

utformning som snarast utformats efter ett individualistiskt perspektiv.26 

 

Ett annat problem, som kan betraktas som en följd av kontraktsrätten, kan hänvisas till normer. 

Genom att granska standardavtal och dess innehåll kan ett antal huvudlinjer normalt fastställas, det 

vill säga vad som normalt tillämpas och hur reglerna kommer till uttryck. I denna aspekt 

representerar kontraktsrätten, som Wilhelmsson beskriver det, en ”living law” som kan vara mer 

aktuell än dispositiva rättens regler. I ett tidigare stycke beskrevs att kontraktsrätten närmast kan 

betecknas som synonymt till formulärrätten eftersom att kontraktsrätten, till viss del, kan tillskrivas 

en egen rättsordning av normer. En annan aspekt för detta kan hänföras till vilka normer som finns 

om standardavtal, det vill säga som inte blir att hänföra till standardavtalets innehåll, utan till själva 

fenomenet. En utveckling av kontraktsrätten har medfört att andra mer särskilda synpunkter måste 

göra sig gällande, som inte annars gör sig gällande inom individuella avtal, där partsviljan kan 

utgöra ett exempel.27 

 

3.8.1 Kolliderande standardavtal 

 
Det händer att avtalsparter inom avtalsrelationer hänvisar till sina egna standardavtalsvillkor. I regel 

uppstår sådana situationer främst inom kommersiella relationer, där köparen och säljaren hänvisar 

till sina respektive standardavtal. I ett tankeexperiment kan vi föreställa oss att en tillverkare av 

metallelement kan, genom ett avtal, beställa metalldelar från ett stålverk som efter beställning 

särskilt ska tillverkas efter köparens instruktioner. I köparens slutliga beställningssedel bifogas de 

standardvillkor som köparen tillämpar och undertecknar, vars innebörd blir att tillverkaren uppbär 

fullständigt ansvar för eventuella indirekta skador eller eventuellt dröjsmål. Säljaren, å andra sidan, 

friskriver sig från skadeståndsskyldighet med anledning av bekräftelsen genom att på egen hand 

bifoga standardavtalsvillkor som fastställer denna ansvarsfrihet. I exemplet blir utgångspunkten att 

endera parten inte lämnar några invändningar. Ett betydelsefullt problem kan därmed uppstå – om 

säljaren hamnar i dröjsmål, vilken parts standardvillkor betraktas som gällande?28 

 

I den här meningen kan varken avtalslagen eller någon annan författning ge tydlig vägledning. Det 

problem som uppstår blir därmed att fastställa vilket standardavtal som ska gälla för den givna 

situationen. I svensk rättspraxis har denna fråga ännu inte besvarats. Internationellt sätt framstår 

denna fråga som ytterst komplicerad och någon vägledning för Sveriges rättstillämpning kan inte 

hämtas härifrån.29 I tvisten kan det vara oklart vilka bestämmelser som ska tillämpas vad gäller 

exempelvis dröjsmål, fel, friskrivningsklausuler eller prishöjningsklausuler.  

 

I svensk rättspraxis saknas HD-avgöranden för att bedöma situationer där parter inte yrkar om 

ogiltighet, men väl yrkar om att sina avtal ska betraktas som gällande. I allmänhet brukar denna 

situation benämnas som ”the battle of forms”, då standardavtal kolliderar med varandra.30 Det kan 

här tilläggas att det normalt inte uppstår konflikter om avtalet som helhet, istället blir det fråga om 

enskilda villkor inom standardavtalet.31 Detta gör emellertid inte problemet mindre komplicerat, 

endera parten kan med rätt hävda att sina standardavtalsvillkor bör betraktas som gällande.  

                                                 
26 Bernitz. Standardavtalsrätt., s. 18f. 

27 Thomas Wilhelmsson. Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor. 3 uppl. Talentum Media Oy, 2008, s. 38f. 

28 Ulf Göransson. Kolliderande standardavtal. Iustus Förlag, 1988, s. 14. 

29 Ulf Bernitz. Standardavtalsrätt. 8 uppl. Norstedts Juridik AB, 2013, s. 79f. 

30 Axel Adlercreutz. Avtalsrätt II. 5 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2001, s. 73. 

31 Ulf Göransson. Kolliderande standardavtal. Iustus Förlag, 1988, s. 15. 
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Ett vanligt förekommande inslag, där konflikten blir tillräckligt infekterad för att tvingas hanteras 

av domstol, hänvisas vanligen till 36 § AvtL för jämkning av oskäliga avtalsvillkor. En betydelsefull 

fråga för sammanhanget blir därmed vilken huvudsaklig innebörd som 36 § AvtL har – vad är 

bestämmelsens syfte? 
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4. Avtalslagens generalklausul 

 
I denna uppsats behandlas standardavtal som avtalsform och dess relation till 36 § AvtL. En 

redogörelse för bestämmelsens historia, betydelse och tillämplighet inom avtalssituationer blir 

därmed betydelsefullt. 

 

4.1 Huvudregeln vid avtals ingående 

 
Innan 36 § AvtL kommer att beskrivas kan det vara lämpligt att redogöra för vilka utgångspunkter 

som finns inom rättsväsendet för ingående av avtal. En huvudregel inom avtalsrätten är nämligen att 

vardera avtalsparten betraktas som individuellt ansvarig för eventuella risker för 

händelseutvecklingen. Med detta förstås därmed att avtalssituationen kanske inte leder till en 

önskvärd effekt som avtalsparterna haft vid undertecknandet. Kanske har andra förhållanden som 

indirekt påverkar avtalet förändrats och därmed kan hela avtalssituationen verka meningslös. En 

avtalspart kan önska dra sig ur avtalet och därmed inte längre vara bunden under dess villkor, detta 

kan emellertid inte som huvudregel vara en möjlighet. 

 

En huvudregel vad gäller ingående av avtal är nämligen principen om pacta sunt servanda, även 

översatt som avtal ska hållas. Detta är en utgångspunkt som aktualiseras inom samtliga 

rättsområden där avtalsförhållanden kan uppstå. En person som, genom avtal, ådrar sig en 

förpliktelse måste betraktas som skyldig att genomföra förpliktelsen till förmån för den andra 

avtalsparten som vidare själv kan ha en avtalsförpliktelse. Med andra ord är avtalsparterna 

ömsesidigt förpliktade gentemot varandra för de avtalsvillkor som upprättats vid avtalsslutet. 

 

Utgångspunkten blir särskilt intressant för bestämmelsen enligt bestämmelsen om jämkning enligt 

36 § AvtL. I en majoritet av världens rättsordningar har utgångspunkten om att avtal ska hållas varit 

vägledande för upprättandet av författningar. Med anledning av detta har det funnits ett syfte att 

starkt kunna begränsa möjligheterna till jämkning av avtal, för förhållanden som är att hänvisa till 

ändrade förhållanden. Detta framkommer bland annat av principsamlingar inom den internationella 

handelsrätten, UNIDROIT Principles Art 6.2.1, som tydligt beskriver:32 

 

”Where the performance of a contract becomes more onerous for one of the parties, that party is 

nevertheless bound to perform its obligations subject to the following provisions on hardship”33 

 

En internationell utgångspunkt är nämligen att om än ett avtal kan betraktas som mer förmånligt för 

en annan part, torde avtalet fortfarande betraktas som gällande och avtalsparternas förpliktelser 

gentemot varandra som oförändrade. I svensk rättspraxis, NJA 1985 s 178, har Högsta domstolen 

uttalat sig för att det ankommer på en avtalspart att regelmässigt svara för risken att hans 

förutsättningar inom avtalet kan vara felaktiga. 

 

I ett konkret exempel kan framhävas situationen där en person genom avtal införskaffar en kobbe 

belägen i skärgården med tron att denne ska kunna nyttja och tillgodoräkna sig kobben på egen 

hand. Ett problem härmed kan vara att kobben omfattas av allemansrätten, det vill säga den 

allmänna rätten för alla individer att utnyttja naturen, vilket därmed skulle försvåra köparens 

möjligheter att själv nyttja kobben. Det kan av exemplet framhållas att det handlar om ett misstag 

som uppstått på grund av den senare händelseutvecklingen vilket, som ovan framhållits, normalt 

utgör en risk för endera avtalsparten. I regel torde därför det inte vara möjligt för köparen att frångå 

                                                 
32 Christina och Jan Ramberg. Allmän avtalsrätt. 9 uppl. Norstedts Juridik AB, 2014, s. 178. 
33 UNIDROIT. http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/403-chapter-6-

performance-section-2-hardship/1059-article-6-2-1-contract-to-be-observed  

http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/403-chapter-6-performance-section-2-hardship/1059-article-6-2-1-contract-to-be-observed
http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/403-chapter-6-performance-section-2-hardship/1059-article-6-2-1-contract-to-be-observed


 

13 

 

avtalet, trots att själva avtalets syfte kan ha förfallit.34 

 

4.2 Ett undantag från huvudregeln – 36 § avtalslagen (1915:218) 

 
I huvudregel gäller därmed att principen om att avtal ska hållas får utgöra den primära 

utgångspunkten vid en eventuell jämkning. I rättsfallet NJA 1999 s 408 uttalade sig Högsta 

domstolen nämligen sig för att detta är en grundläggande och central utgångspunkt, framförallt vad 

gäller ekonomiska aspekter. En ekonomisk kris under 1900-talets Sverige medförde att en 

betydande del av låntagare kom att försöka upphäva låneavtal med hänvisning till 

oskälighetsgrunder. I Högsta domstolen fastslogs därmed att det kan motiveras, av ekonomiska 

aspekter, att den grundläggande principen om ingångna avtal upprätthålls.35 

 

Det vore felaktigt att under alla omständigheter upprätthålla principen om avtals ingående och dess 

efterföljande bundenhet. Inte ovanligt förekommande är avtalsvillkor inom standardavtal som 

utformats till förmån för en avtalspart, vanligen en branschorganisation eller ett företag, vars villkor 

används inom branschorganisationen eller företagets verksamhet. En oskälighet av detta slag kan 

visa sig även inom individuellt utformade avtal mellan två avtalsparter.36 Ibland förekommer 

omständigheter som talar för att avtalet borde justeras eller, till och med, helt upphävas.  

 

I en historisk tillbakablick kan konstateras att rättsordningen framstod som betydligt mer restriktiv 

till beviljandet av jämkning. Med anledning av införandet av 36 § AvtL, vilken ägde rum 1976, kom 

rättsuppfattningen därmed till uttryck som en mer nyanserad syn på möjligheterna för jämkning av 

avtalsvillkor. Historiskt har generalklausulen uppkommit under ett nordiskt samarbete. I övriga 

nordiska länder finns betydande likheter med Sveriges generalklausul. Denna likhet gör sig även 

gällande i fråga om tillämpningen av bestämmelsen.37 Innan införandet av generalklausulen fanns 

det betydligt sämre möjligheter till att jämka oskäliga avtalsvillkor.38 

 

I själva propositionen framgår att generalklausulens införande hade till syfte att utöka domstolarnas 

möjligheter till jämkning eller åsidosättande av oskäliga avtalsvillkor.39 Införandet av 

generalklausulen hade inte till syfte att förändra utgångspunkten för tillämpningen av 

oskälighetsbestämmelser, tvärtom framförde remissinstanserna nödvändigheten av att införandet, 

förutom att utöka möjligheterna till jämkning av oskäliga avtalsvillkor, därvid fortsatt skulle 

tillämpas restriktivt.40 

 

4.3 Bestämmelsens innebörd och förutsättningar 

 
Införandet av 36 § AvtL utgjorde därmed ett resultat av en otillfredsställande ordning av 

ogiltighetsbestämmelser. Lagstiftaren hade för avsikt att införa en generalklausul för 

jämkningsmöjligheter. Enligt 36 § första stycket AvtL framgår att ett avtalsvillkor kan jämkas eller 

lämnas utan avseende om det uppfyller förutsättningarna enligt bestämmelsen.  

 

I bestämmelsens andra stycke framgår vidare att personer som befinner sig i underlägsen ställning 

bör av rättsordningen beaktas som en individ i behov av skydd.41 I förarbetet till 36 § AvtL 

                                                 
34 Ramberg och Ramberg. Allmän avtalsrätt., s. 178f. 

35 Ulf Bernitz. Standardavtalsrätt. 8 uppl. Norstedts Juridik AB, 2013, s. 145. 

36 Axel Adlercreutz. Avtalsrätt II. 5 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2001, s. 298. 

37 Ulf Bernitz. Standardavtalsrätt. 8 uppl. Norstedts Juridik AB, 2013, s. 145. 

38 Bernitz. Standardavtalsrätt., s. 146. 

39 Prop 1975/76:81 s. 1. 

40 Prop 1975/76:81 s. 59. 

41 Christina Ramberg. Civilrätt. 23 uppl. Liber AB, 2014, s. 107 samt 36 § lag (1915:218) om avtal och andra 
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 
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motiverades detta med anledning av den äldre rättens utmärkande restriktivitet vad gäller 

möjligheten till inskränkandet av avtalsfriheten. Med anledning av lagförslaget konstaterades att 

med tiden har restriktionerna blivit mindre. I motiveringen har lagstiftaren vidare tagit hänsyn till 

den rådande konsumentpolitiska lagstiftningen, det vill säga lagstiftning till skydd för en 

underlägsen avtalspart, som ytterligare skäl för införandet av en generalklausul.42 

 

Det är ingen ovanlighet att avtalsparter uppställer ett antal förutsättningar för att avtalet ska 

betraktas som giltigt. I standardavtal uppställs vanligen en större mängd avtalsvillkor som 

förutsättning för avtalsbundenhet. En vanlig utgångspunkt för standardavtal, som tidigare nämnt, 

kan utrönas från själva avtalsformen. En avtalspart står normalt inför avtalet med ett val om att 

antingen acceptera avtalet i sin helhet eller inte alls. Inom individuellt förhandlade avtal kanske en 

köpare förväntar sig en särskilt prestation, medan säljaren kan förutsätta en särskild tid och ett 

särskilt sätt för betalning. Det är uppenbart att avtalsparterna som ingår avtalet förväntar sig ett 

resultat med anledning av avtalet.43 En avtalspart som genom förhandlingar lyckas förhandla till sig 

ett förmånligt pris eller annars goda avtalsvillkor medför inte att jämkningsbestämmelsen inträder 

per automatik. I rättsordningen betraktas det fortfarande som rimligt och fullt möjligt att kunna 

åstadkomma förmånliga avtal eller som Kurt Grönfors uttrycker det, under sin kommentar till 

avtalslagen, att ”en god affär skall fortfarande vara en god affär, men inte oskäligt god affär” vilket 

kan summera ett tydligare perspektiv för hur rättsordningen beaktar avtalsvillkor.44 

 

Det uppställs ingen förutsättning enligt 36 § AvtL att en avtalspart måste uppträda klandervärt, 

ohederligt eller annat liknande beteende vid avtalsförhandlingarna. I denna aspekt uppställs inget 

krav över huvud taget. Jämkningsmöjligheterna regleras emellertid efter bestämmelsen och 

uppställer ett antal förutsättningar 

 

4.3.1 Bedömningsgrunderna för oskälighet 

 
En oskälighetsbedömning med stöd av 36 § AvtL måste, mer eller mindre, anpassas efter det 

enskilda fallet. Det finns ingen tydlig vägledning för hur bedömningen ska ske med hjälp av 

bestämmelsen. I huvudsak konstateras däremot att bedömningen ska ske genom en 

helhetsbedömning av prestationerna som blivit avtalade.45 

 

4.3.1.1 Avtalets innehåll 

 
Enligt 36 § AvtL framgår att ett avtalsvillkor kan jämkas eller lämnas helt utan avseende, med 

hänsyn till ”.. avtalets innehåll” om avtalsvillkoret därmed betraktas som oskäligt.46 

 

I förarbetena betonar lagstiftaren att bedömningen måste ske med hänsyn till hur avtalet utformats i 

övrigt. Ett avtalsvillkor som, efter avtalets innehåll, kan bedömas som oskäligt exemplifieras med 

ett avtalsvillkor som innebär att säljaren förbinder köparen under obegränsad tid för sitt anbud varpå 

säljaren tillskrivs total frihet att anta eller avslå anbudet.47 

 

 

 

 

                                                 
42 Prop 1975/76:81 s. 10f. 

43 Christina Ramberg. Civilrätt. 23 uppl. Liber AB, 2014, s. 108. 

44 Christina och Jan Ramberg. Allmän avtalsrätt. 9 uppl. Norstedts Juridik AB, 2014, s. 171. 

45 Ramberg och Ramberg. Allmän avtalsrätt., s. 171. 

46  36 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

47 Prop 1975/76:81 s. 118. 
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4.3.1.2 Omständigheterna vid avtalets tillkomst 

 
Det framgår vidare av bestämmelsen att ett avtalsvillkor kan jämkas med hänsyn till 

omständigheterna vid avtalets tillkomst. I förarbetena understryks tydligt att bedömningen ska ske 

genom en helhetsbedömning.  

 

Lagstiftaren ansåg att ogiltighetsgrunderna, vilka framkommer av 28 – 32 §§ AvtL, inte hade 

tillräckligt brett tillämpningsområde för att betraktas som tillräckligt skydd för omständigheterna 

vid ett avtals tillkomst. I huvudsak ville lagstiftaren öppna upp för möjligheterna att beakta 

omständigheterna vid ett avtals tillkomst genom införandet av generalklausulen. I propositionen 

exemplifieras ett förhållande, som kan motivera en jämkning enligt 36 § AvtL, för en situation där 

en avtalspart får till stånd ett avtal genom aggressivt uppträdande, överraskningstaktik eller annars 

genom att missbruka förhandlingsläget.48 Ett annat exempel är rättsfallet NJA 1982 s 613 där ett 

avtal om fastighetsköp tillkommit under brådskande förhållanden, varpå Högsta domstolen 

motiverade en jämkning av avtalet eftersom banklån för fastighetsköpet inte beviljats, med hänsyn 

till omständigheterna för hur avtalet hade kommit till stånd.49 

 

4.3.1.3 Ändrade förhållanden 

 
En annan grund för jämkning, vilket framgår av 36 § AvtL ”.. senare inträffade förhållanden”, 

omfattar omständigheter där själva avtalssituationen eller avtalsförhållandet har ändrats till någon 

betydelsefull grad. Jämkningsmöjligheten har till syfte att främst tillämpas på långvariga avtal där 

parterna har större möjligheter att överblicka följderna av ett avtal.50 

 

I andra författningar som Jordabalken (1970:994), Kommissionslagen (1914:45) och lag (1895:64 s 

1) om handelsbolag och enkla bolag, finns bestämmelser som medger omprövning av villkor under 

olika avtalssituationer där villkoret framstår som oskäligt. I generalklausulen upptogs därmed en 

allmän prövningsgrund för oskälighet inom avtal på grund av bristande möjligheter till prövning 

utanför angivna bestämmelser. Bedömningen för jämkning på grund av senare inträffade 

förhållanden ska ställas mot möjligheterna att överblicka avtalets konsekvenser vid avtalsslutet. Om 

det inom avtalet finns villkor som reglerar förhållanden, som kan upptas till prövning, torde avtalet 

vara den linje som bedömningen ska ske efter. Med andra ord om avtalsparterna redan förhandlat 

om eventuella senare förhållanden som kan uppstå, kan inte en jämkning som regel motiveras.51 

 

4.3.1.4 Omständigheterna i övrigt 

 
Jämkningsbestämmelsen enligt 36 § AvtL avslutas med en möjlighet att jämka för omständigheterna 

i övrigt. Inte nog med att själva ordalydelsen framstår som oklar, rättstillämpningen kan inte heller 

ge några tydliga besked för vad som ska omfattas av jämkningsgrunden. Betydelsefullt blir härmed 

att beakta relevanta omständigheter inom ett omfattande material av fakta. 

 

I förarbetena har en jämkning enligt denna jämkningsgrund kunnat exemplifieras med andra avtal, 

som innebär ett avtal mellan samma parter eller ett annat led inom avtalskedjan, där ytterligare 

villkor kan komma att ha betydelse för avtalet.52 

                                                 
48 Prop 1975/76:81 s. 125. 

49 Karnov https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/527211/1#SFS1915-0218-annotations-KAR 

(Lagkommentar till 36 § AvtL) 

50 Karnov.  https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/527211/1#SFS1915-0218-annotations-KAR 

(Lagkommentar till 36 § AvtL) 

51 Prop 1975/76:81 s. 126f. 

52 Axel Adlercreutz. Avtalsrätt II. 5 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2001, s. 300. 

https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/527211/1#SFS1915-0218-annotations-KAR
https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/527211/1#SFS1915-0218-annotations-KAR
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5. Avtalstolkning 

 
En jämkningsbestämmelse som 36 § AvtL förutsätter att det sker någon form av tolkning för 

parternas gemensamt upprättade avtal. Det ankommer på domstol att avgöra tvister vid oenigheter 

om ett avtals innehåll eller villkors skälighet. I detta stycke kommer därmed beskrivas vilka 

huvudlinjer som domstolen har att förhålla sig till vid avtalstolkning. 

 

5.1 Huvudprinciper för avtalstolkning 

 
Ett grundläggande inslag för avtalstolkning, som normalt även utgör det första steget vid tolkning 

av avtal, innebär fastställandet av vad parterna gemensamt har åsyftat vid avtalsslutet. Med andra 

ord handlar det om att initialt fastställa vad parterna kommit överens om gemensamt – den 

gemensamma partsviljan. 

 

I huvudsak betraktas därmed avtalet inte primärt för avtalets faktiska innehåll, det vill säga vilka 

villkor som uppställs, istället utgår primärt domstolen från vad parterna avsiktligen kommit överens 

om genom avtalet. En grundläggande huvudlinje för avtalstolkning innebär nämligen att parternas 

gemensamma vilja blir gällande, detta oavsett hur otydligt eller felaktigt innehåll som avtalet 

faktiskt innehar. Om ett avtalsvillkor framstår som oklart ska därmed fastställandet ske efter vad 

parternas avsikt varit med avtalet vid avtalsslutet, under förutsättning att ett sådant fastställande kan 

ske eftersom innebörden inte alltid framstår som tydlig.53 

 

Vid fastställandet av den gemensamma partsviljan beaktas normalt alla tillgängliga och relevanta 

tolkningsdata som kan bidra till en helhetsbild av parternas avtalssituation. I regel brukar 

domstolarna inte vara benägna att endast utföra ordalydelsetolkningar av avtal, istället utnyttjar 

domstolarna den fria bevisprövningen, där omständigheter som själva bakgrunden till avtalet och 

vilka moment som ägt rum mellan parterna under avtalsförhandlingarna. I Högsta domstolen 

beaktas sällan endast en omständighet vid avtalstolkning, snarare sker tolkningen med skilda 

tolkningsdata. 

 

Det kan vidare uppstå ytterligare problematik vid fastställandet av den gemensamma partsviljan. 

Ibland kommer avtalsparter överens om villkor muntligen utöver vad som parterna skriftligen 

kommit överens om. Muntliga villkor tillskrivs samma vikt, vid avtalstolkning, som ett skriftligt 

villkor. I nordisk rätt betraktas muntliga villkor, genom tolkning av bland annat standardvillkor, 

utgöra en betydelsefull omständighet vid tolkningen.54 

 

5.2 Betydelsen av den gemensamma partsviljan vid standardavtal 

 
Ett tydligt problem vid tolkning av standardavtal är den bristande gemensamma partsviljan. Enligt 

huvudregeln, som ovan redogjorts för, utgår nämligen domstolen från vad parterna ömsesidigt 

kommit överens om. Ett standardavtal tillskrivs normalt karaktären som ”take it, or leave it” vilket 

innebär att antingen acceptera avtalet som helhet eller inte acceptera det över huvud taget. Det kan 

knappast talas om något direkt individuellt förhandlingsutrymme vid undertecknandet av 

standardavtal. Istället presenteras avtalet med fastställda avtalsvillkor som den undertecknande 

avtalsparten har att förhålla sig till. Enligt Bernitz beskrivs den gemensamma partsviljan vid 

standardavtal för att vara något fiktivt, särskilt vad gäller standardavtal som är ensidigt upprättade.55 

 

                                                 
53 Ulf Bernitz. Standardavtalsrätt. 8 uppl. Norstedts Juridik AB, 2013, s. 83. 

54 Bernitz. Standardavtalsrätt., s. 84f. 

55 Ibid, s. 91. 
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Om ett standardavtal blivit föremål för individuell förhandling kan den gemensamma partsviljan 

emellertid bli aktuell att utgå ifrån. Denna omständighet att ett villkor blivit föremål för individuell 

förhandling, betraktas snarare som ett undantag än regel. Det är förhållandevis ovanligt att 

standardavtal blir föremål för individuell förhandling, vilket medför att domstolar tvingas tillgripa 

andra tolkningsmetoder.56 

 

5.2.1 Skrivet går före tryckt 

 
I allmänhet kvarstår problematiken, som har belysts under föregående stycke, att standardavtal som 

regel inte blir föremål för förhandling. Om ett avtal emellertid blivit föremål för förhandling, under 

någon del av avtalet, tillgrips andra metoder för att försöka utröna om det funnits en gemensam 

partsvilja med avtalet. 

 

In dubio, det vill säga vid tveksamhet, tillämpas metoden att individuellt förhandlade villkor ges 

företräde framför allmänna villkor. Med detta förstås därmed att om ett standardavtal blivit justerat, 

exempelvis genom tillägg eller ändring, betraktas förändringen av villkoret för att vara det gällande. 

Ett avtal som innehåller individuella villkor, av något slag, kan utgöra en genuin grund för 

fastställandet av den gemensamma viljan. En förhandling som konsekvent resulterar i en förändring 

av redan gällande avtalsvillkor kan inte betraktas som någonting annat än en ömsesidig vilja att 

förändra villkoret.  

 

I rättsfallet NJA 1964 s 152, Byggnadsfirman Sommar, betraktades en klausul som funnits 

inkorporerat inom AB 57 (numera AB 04) som ogiltigt med anledning av att det framgick av avtalet 

ett uttryckligt villkor som inte överensstämde med allmänna villkoren. Det allmänna villkoret 

framgick således av AB 57, dock hade parterna individuellt kommit överens om ett annat villkor 

som fanns återgivet inom avtalet. I det här fallet tillämpade Högsta domstolen principen om att 

skrivet går före tryckt. 

 

Det har uppmärksammats inom rättspraxis att standardavtal innehållit uttryckliga bestämmelser för 

fastställande av prioritetsordning mellan kontraktshandlingar. Ett tydligt försök att eliminera 

eventuella bakslag av individuellt förhandlande villkor. I NJA 2009 s 388 uttalade sig Högsta 

domstolen för att en prioritetsordning, av slaget som blev föremål för fallet, inte kunde betraktas 

som gällande. Istället fasthöll Högsta domstolen vid principen om att skrivet går före tryckt. Det är 

knappast ovanligt att friskrivningsklausuler, eller klausuler som kan likställas med en friskrivning, 

upprättas genom standardavtal. Detta förändrar emellertid inte domstolens tolkningsprinciper av 

standardavtal.57 

 

5.2.2 Muntliga villkor 

 
Enligt 3 § AvtL framgår möjligheten att muntligen lämna anbud och accept för ett anbud. Detta är 

en grundläggande princip inom avtalsrätten och gäller även vid standardavtal. Ett avtalsvillkor som 

blivit muntligt förhandlat, eller en muntlig utfästelse som har betydelse för avtalet, ges företräde 

framför allmänna avtalsvillkor. 

 

I NJA 1980 s 398 behandlades en villaförsäljning mellan privatpersoner, varpå säljaren hade infört 

en klausul om köparens skyldighet att göra sig underrättad om vilka planbestämmelser som var 

gällande och dess innehåll. I samband med köpeförhandlingarna hade säljaren emellertid utfäst att 

planförhållandena inte hade någon inverkan på fastigheten. Efter att köparens rådighet blivit 

förminskad med anledning av att fastigheten var utlagd som grönområde, beviljande Högsta 

                                                 
56 Ibid, s. 91. 

57 Ibid, s. 92. 
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domstolen köparen rätten att häva köpet, trots att det framgick av det skriftliga avtalet att köparen 

tillskrevs ansvaret att göra sig förtrogen med planbestämmelserna. 

 

5.2.3 ”First shot” eller ”Last shot”-metoden 

 
I en tidigare del av denna uppsats (stycke 3.6.1) beskrevs standardavtalets problematik. Ett 

uppenbart problem med standardavtal uppkommer då standardavtal kolliderar med varandra, där 

bestämmelserna tycks vara motstridiga. Endera avtalsparten kan nämligen hänvisa till sitt gällande 

standardavtal som grund för det gemensamma avtalet. Problematiken belyser ett centralt 

avtalsrättsligt problem, som tidigare beskrivits, nämligen bristen av en gemensam partsvilja. I 

respektive standardavtal kan det finnas beskrivet vilka avtalsvillkor som respektive avtalspart ställer 

sig bakom. Det kan, förvisso, konstateras att avtalsparterna uttrycker en partsvilja genom 

hänvisning till de allmänna bestämmelserna, däremot kan den knappast beskrivas som gemensam. 

 

En mycket omdiskuterad metod, som framgår av skilda författare inom litteraturen, beskrivs som 

first eller last-shot metoden. I hänvisningar till respektive standardavtal finns det inte en direkt 

accept för den ena eller andres avtalsvillkor. Istället laboreras kring konkludenta viljeförklaringar, 

det vill säga viljeförklaringar som uppstår genom passivitet eller realhandlande, som får likvärdig 

rättsverkan som för en direkt angiven accept.58 Enligt nedanstående uppställning kan metoderna 

förklaras kortfattat: 

 

* Det första standardvillkoret ska gälla, om det inte möts av klar reklamation; ”first shot” vinner. 

* Det sista obestridda standardvillkoret ska gälla; ”last shot” vinner.59 

 

Ett karaktäristiskt drag för respektive metod blir att ena partens standardvillkor, vars standardavtal 

inte blivit ifrågasatt, ska gälla i sin helhet. Det bör här poängteras att metoden knappast utgör en 

utarbetad metod som domstolen tillämpar, tvärtom finns det ännu inget svenskt rättsligt avgörande 

som klargör hur en situation mellan kolliderande standardavtal ska lösas. Enligt Bernitz beskrivs 

rättsläget som osäkert och att det skulle förefalla osannolikt att svenska domstolar skulle tillämpa 

first eller last shot-metoden framför en helhetsbedömning med andra tolkningsmetoder.60 

 

5.2.4 ”Knock out”-regeln 

 
En regel som främst aktualiseras vid en så kallad ”battle of the forms”-situation kallas för ”knock 

out”-regeln. Med denna regel förstås att vid ett tillfälle av divergenta klausuler, det vill säga där 

klausulerna inte överensstämmer, tar klausulerna ut varandra vilket innebär en efterföljande uppgift 

för domstolen att utfylla avtalet efter en skönsmässig bedömning eller enligt dispositiv rätt. 

Metoden har däremot ingen svensk motsvarighet utan tillämpas främst inom amerikansk rätt. 

 

I regel innebär därmed metoden att om det uppstår en situation där kolliderande avtal står mot 

varandra, ankommer det på domstolen att lösa tvisten mellan parterna genom att bortse från avtalet 

och därmed utfylla avtalet till den utsträckning som villkoret motsvarade. En metod av detta slag, 

om det funnits en svensk motsvarighet, hade främst aktualiserats mellan näringsidkare eftersom 

konsumenter annars vanligen erhåller konsumenträttsligt skydd genom indispositiv rätt samt att 

konsumenter knappast tillhandahåller standardavtal för avtalsingående. Istället aktualiseras 

dispositiv rätt, exempelvis köplagen och avtalslagen, som ramlagar för att utfylla kolliderande 

delarna av avtalet.61 

                                                 
58 Thomas Wilhelmsson. Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor. 3 uppl. Talentum Media Oy, 2008, s. 25. 
59  Ulf Göransson. Kolliderande standardavtal. Iustus Förlag, 1988, s. 26. 

60 Ulf Bernitz. Standardavtalsrätt. 8 uppl. Norstedts Juridik AB, 2013, s. 80. 
61 Ulf Göransson. Kolliderande standardavtal. Iustus Förlag, 1988, s. 14, 55. 



 

19 

 

6. Standardavtalets betydelse för 36 § AvtL 

 
I detta kapitel av uppsatsen kommer ett antal utvalda rättsfall att analyseras för att utreda betydelsen 

av 36 § AvtL för standardavtalets som avtalsform. Inledningsvis kommer rättsfallen att beskrivas 

och därefter analyseras med belysning av tidigare behandlade kapitel under uppsatsen. 

 

6.1 NJA 1979 s 666 

 
Inledningsvis behandlas rättsfallet NJA 1979 s 666, där huvudfrågan bestämdes till huruvida 36 § 

avtalslagen kunde tillämpas på ett villkor för ett standardavtal mellan näringsidkare. 

 

Designern Carleric G yrkade om ersättning om 54 329 kr, jämte ränta, med anledning av avtalsbrott 

från näringsidkaren SAPA. I fallet bestred SAPA yrkandet med hänvisning till att villkoret skulle 

betraktas gällande. 

 

I avtalet hade avtalsparterna kommit överens om ett avtal vad gällde köp av strängpressade 

aluminiumprofiler. Det betydelsefulla för avtalet var regleringen vid eventuell tvist, där det framgått 

av allmänna försäljnings- och leveransvillkor en klausul efter följande lydelse: 

 

”Tvister i anledning av detta avtal och till detta fogade bestämmelser samt tvister rörande däri 

omförmälda och därav hänflytande rättsförhållanden med vad däri äger samband skola avgöras 

enligt svensk lag efter säljarens val av svensk allmän domstol eller genom skiljedom enligt lag” 

 

I fallet ställdes därmed avtalsvillkorets giltighet till sin spets. Det framgick nämligen, som ovan 

beskrivits, att eventuella tvister skulle lösas efter gällande svensk rätt genom antingen 

skiljeförfarande eller genom allmän domstol. I Högsta domstolen berördes avtalsvillkorets skälighet 

med stöd av 36 § AvtL där utredningen hade till syfte att fastställa om avtalsvillkoret kunde jämkas 

eller lämnas utan avseende. I fallet konstaterade Högsta domstolen att ett skiljemannaförfarande, 

som kunde utgöra en möjlighet för tvistlösning mellan avtalsparterna, kunde medföra att en svagare 

parts möjligheter att tillvarata sin rätt skulle bli försämrad eller närmast obefintlig med anledning av 

de ekonomiska kostnaderna som uppkommer genom skiljedom. I ljuset av detta konstaterade 

Högsta domstolen, att säljaren därtill haft egen rätt att bestämma ”.. efter säljarens val” kunde 

villkoret vidare framstå som oskäligt.  

 

Med anledning av att näringsidkarna inte framstått som jämbördiga, det vill säga att deras 

ekonomiska förutsättningar inte varit jämlika, betraktade domstolen att Carleric G intagit en 

underlägsen ställning. I ett senare stycke betraktar vidare domstolen villkorets undanskymda 

placering och förhållandet att någon diskussion om klausulen inte ägt rum. 

 

I fallet bedömde Högsta domstolen att avtalsvillkoret skulle lämnas utan avseende med stöd av 36 § 

AvtL. 

 

6.1.1 Analys av NJA 1979 s 666 

 
Det kan inledningsvis konstateras att någon jämkning, det vill säga förändring av avtalsvillkoret i 

fråga inte blev aktuellt, istället lämnades villkoret utan avseende. Det innebär inte att rättsfallet blir 

mindre intressant att analysera, främst vad gäller oskälighetsbedömningen innan Högsta domstolen 

kommer fram till sitt domslut. I rättsfallet framgår att grunden till att villkoret lämnades utan 

avseende huvudsakligen kan hänföras till följande omständigheter: 
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* att Carleric G betraktades som underlägsen gentemot SAPA. 

* att avtalsvillkorets giltighet grundades på en ensidig rätt 

* att avtalsvillkoret inte blivit föremål för individuell förhandling 

 

Enligt 36 § AvtL andra stycket, framgår att vid bedömningen huruvida ett avtalsvillkor ska betraktas 

som oskäligt eller inte ska särskilt vikt läggas vid avtalspartens uppträdande egenskap. Med detta 

förstås att om avtalsparten intar ställning som konsument eller som annan egenskap, vars ställning 

är att betrakta som underlägsen, måste denna aspekt beaktas vid bedömningen. I fallet förelåg 

betydande skillnader vad gäller avtalsparternas ekonomiska förutsättningar, varpå en bedömning 

enligt denna grund aktualiserades. Med anledning härav kunde en vidare bedömning av avtalets 

oskälighet, där andra aspekter beaktades, exempelvis under vilka förhållanden som avtalsvillkoret 

uppkommit. 

 

Det framgår som tidigare redovisats för att en helhetsbedömning ska göras vid tillämpandet av 36 § 

AvtL. Jämkningsprövningen kan indelas efter en modell som Wilhelmsson redovisar, vilken 

förklarar steg för steg hur bedömningen av ett villkors skälighet går till.62 

 

0. Förstadium: Utredning om avtalets bindande verkan 

 

I detta stadium handlar det främst om att ta reda på huruvida avtalet är att betraktas som bindande. 

Detta sker genom ett fastställande med grundläggande avtalsrättsliga principer om avtals ingående. 

Om ett avtal inte har kommit till stånd blir jämkningsprövningen irrelevant. I detta fall, NJA 1979 s 

666, stod det klart att avtal hade uppkommit eftersom ingen av parterna yrkade på ogiltighet. 

 

1. Klarläggande av obalansen (en bedömning av de avtalsinterna jämkningsgrunderna) 

 

En jämkningsprövning aktualiseras endast under förutsättning att det kan av avtalet bedömas finnas 

någon form av oskälighet. Med interna jämkningsgrunderna förstås förhållanden som att en 

avtalspart kan befinna sig i underlägsen ställning gentemot sin motpart. I detta fall framgår att 

Carleric G intagit en underlägsen ställning, vilket även Högsta domstolen har beaktat och tillämpat 

vid jämkningsprövningen. 

 

2. Förbindelsen mellan obalansen och de avtalsexterna elementen 

 

En grundläggande utgångspunkt vid jämkningsprövning med stöd av 36 § AvtL blir att fastställa 

oskälighetens betydelse i förhållande till någonting. Med detta förstås att oskälighetsbegreppet, som 

upptas enligt 36 § AvtL, betraktas som ett relationsbegrepp.63 Det förstås vidare med avtalsexterna 

element sådana omständigheter som kan uppstå efter ett avtals ingående, vilket främst aktualiseras 

vid långvariga avtal där parterna kan ha svårighet att överblicka konsekvensen av ett avtal. I det 

aktuella fallet blir det tydligt att villkoret om att säljaren tillskrevs rätten att välja mellan 

skiljeförfarande eller tvist vid domstol medförde att avtalsvillkoret bedömdes som oskäligt. Med 

denna grund ställdes villkoret i relation till avtalsparternas styrkeförhållanden där Carleric G 

bedömdes vara en underlägsen avtalspart, med andra ord kunde oskäligheten fastställas genom att 

relatera till ett förhållande av betydelse för oskälighetsbedömningen. 

 

3. Bedömning av de avtalsexterna jämkningsgrunderna 

 

Det kan fastställas att det förvisso finns omständigheter som talar för en oskälighet, detta innebär 

emellertid inte att en jämkning faktiskt äger rum. I en jämkningsprövning beaktas bland annat 

huvudprinciperna vid ett avtals ingående, det vill säga att parterna normalt ansvarar för 

                                                 
62 Thomas Wilhelmsson. Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor. 3 uppl. Talentum Media Oy, 2008, s. 119. 

63 Prop. 1975/76:81 s. 166 
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konsekvenserna av ett avtal och dess bundenhet. Om de avtalsexterna jämkningsgrunderna inte kan 

betraktas som skäliga med hänsyn till avtalsparternas huvudsakliga ansvar att svara för eventuella 

risker som kan uppstå med avtalet kan domstolen ta hänsyn till detta. I bedömningen beaktades 

denna omständighet och Högsta domstolen konstaterade att de ekonomiska förutsättningarna mellan 

avtalsparterna kunde motivera jämkningsgrunden som legitim. 

 

4. En helhetsbedömning av oskäligheten 

 

I tidigare delar av denna uppsats har det beskrivits att en jämkningsprövning bedöms efter en 

helhetsbedömning. Med detta förstås att domstolen normalt tar hänsyn till resultatet av ett villkors 

tillämpning för det aktuella fallet. Det kan innebära att ett avtal, å ena sidan, kan framstå som 

skäligt och balanserat, medan avtalet å andra sidan kan framstå som oskäligt vid tillämpning och 

därmed motivera en jämkning.64 Initialt beskrevs vilka grunder som Högsta domstolen beaktat vid 

fastställandet av huruvida jämkning kunde aktualiseras eller inte. Med hänvisning till de angivna 

grunderna, som även Högsta domstolen konstaterar ”..gör det mot angivna bakgrund förklarligt” 

uttrycks en helhetsbedömning av omständigheterna som förelegat. 

 

I ett tidigare kapitel (stycke 5.2) belyses en huvudsaklig problematik vid standardavtal, nämligen 

den bristande gemensamma partsviljan. Det blir problematiskt att faktiskt tala om en gemensam 

partsvilja eftersom villkoren sällan kommer under individuell förhandling. Standardavtalet som 

avtalsform medför att det blir väldigt problematiskt att utröna en gemensam partsvilja, vilket har 

medfört att rättstillämpningen normalt utgår från andra tolkningsmetoder (se stycke 5.2.1-2).  

 

I det aktuella fallet kan det emellertid konstateras att Högsta domstolen har lagt vikt vid att villkoret 

inte blivit föremål för individuell förhandling, det vill säga att avtalsparterna inte uttryckligen 

förhandlat om villkoret eller annars uttryckt sin vilja därom. Det intressanta blir därmed att Högsta 

domstolen tillskrivit den gemensamma partsviljan vikt vid bedömningen, om än det inte utgjort den 

enda grunden för domslutet. Det framgår nämligen att jämkningsmöjligheterna ska grundas på en 

helhetsbedömning vid tillämpandet av 36 § AvtL (se stycke 4.3.1).  

 

Det kontroversiella med det aktuella fallet blir Högsta domstolens resonemang till den 

gemensamma viljan. Med anledning av att den aktuella tvisten rör ett avtalsvillkor inom ett 

standardavtal blir själva utgångspunkten för omständigheten att villkoret inte varit föremål för 

individuell förhandling något intressant. I avtalsrättslig mening, åtminstone efter den 

individualistiska utformning som avtalslagen kan tillskrivas, utgår normalt en avtalsförhandling 

efter anbud och accept-modellen. Förvisso kan modellen främst beskrivas som teoretisk, däremot 

betraktas det knappast som ovanligt att det sker exempelvis skriftväxlingar mellan avtalsparter 

vilket kan på ett tydligt sätt framhäva en gemensam partsvilja. I det aktuella fallet finns inte en 

tydlighet av detta slag, tvärtom beskrivs avtalet ha kommit till stånd utan några direkta 

förhandlingsväxlingar. Med anledning av detta kan en uttrycklig partsvilja inte uttolkas av denna 

grund. Inte heller utgör den undanskymda placeringen av villkoret grund för att beakta en eventuell 

gemensam partsvilja. 

 

I en sammantagen bedömning verkar det som att Högsta domstolen, vid bedömningen av 

avtalsvillkorets oskälighet, till någon utsträckning gjort ett sidospår. Det kan här poängteras att 

avtalsrelationer uppkommer för ett syfte; det finns någon vilja eftersom att avtalet kommer till 

stånd. Med gemensam partsvilja åsyftas, för detta sammanhang, främst utrymmet till individuell 

förhandling som därmed ger uttryck för en gemensam partsvilja. Ett standardavtal är dock knappast 

ett uttryck för en gemensam partsvilja, särskilt inte om villkoren inte under några omständigheter 

blivit föremål för individuell förhandling. 

                                                 
64 Wilhelmsson. Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor., s. 120. 
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6.2 NJA 1992 s 290 

 
Huvudfrågan för aktuella rättsfall hänvisades till tillämpligheten av 36 § AvtL på en skiljeklausul 

som blivit en del av ett franchiseavtal. 

 

Lars L yrkade om att förpliktiga Acard Sverige AB att utge ersättning till ett belopp av 125 000kr 

jämte ränta med anledning av kontraktsbrott med hänvisning till att Acard Sverige AB inte fullföljt 

plikterna som framkommit av avtalet. 

 

Acard Sverige AB har för huvudsakligt argument hänfört att yrkandet ska avvisas eftersom 

avtalsbrott inte har ägt rum. 

 

Enligt det gällande avtal som uppkommit mellan Lars L och Acard Sverige AB har en skiljeklausul 

upptagits för hantering av eventuell tvist. I det förevarande fallet har tvist uppkommit om villkorets 

tillämplighet där Lars L främst hänvisat till att villkoret bör jämkas på grund av sin underlägsna 

ställning, främst av ekonomiska hänseenden, samt att villkoret inte blivit föremål för individuell 

förhandling. Enligt avtalet innehöll villkoret följande lydelse: 

 

”Tvist på grund av detta avtal eller på grund av rättsförhållanden som har sin grund i detta avtal 

ska avgöras av skiljenämnd enligt svensk lag om skiljemän. Därvid ska svensk lag tillämpas. 

Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Franchisegivaren äger dock rätt att vända sig till 

domstol för att erhålla betalning för ostridig och förfallen fordran.” 

 

I Högsta domstolen inleds domskälen med att förklara franchising och dess förhållande för 

samverkan mellan två näringsidkare. En franchisegivare (Acard Sverige AB) upplåter rätten att sälja 

varor eller tjänster, mot ersättning, till en franchisetagare (Lars L) vars samarbete typiskt innebär att 

franchisetagaren driver verksamheten efter de föreskrifter som uppställs för verksamheten och med 

hjälp av assistans som franchisegivaren åtar sig enligt avtalet. En huvudprincip, vid tillämpning av 

36 § AvtL på skiljeklausuler, blir att betrakta näringsidkarna inom ett franchiseavtal som 

jämbördiga. I annat fall, om franchiseavtalet innefattar en konsument, blir bedömningen motsatsvis 

att konsumenten inte betraktas som jämbördig. I domskälen konstaterar Högsta domstolen vidare att 

en naturlig utgångspunkt för avtalsparterna inom ett franchiseavtal blir att parterna inte betraktas 

som jämbördiga. En franchisetagare har normalt att utgå från att ingå avtal efter likvärdiga villkor 

som andra franchisetagare accepterat eller inte ingå något avtal över huvud taget. En annan normal 

utgångspunkt innebär att en franchisetagares ekonomiska förutsättningar betraktas som mer 

begränsade. Det betraktas vidare normalt inte som att franchisetagaren befinner sig inom något 

tvångsläge gentemot franchisegivaren vid avtalets ingående.  

 

Med hänvisning till det som anförts finns inte, enligt Högsta domstolen, någon generell grund till att 

lämna en skiljeklausul utan avseende. I fallet konstaterar Högsta domstolen vidare att jämkning 

förvisso hade kunnat aktualiseras, om avtalsförhållandet kan likställas med ett 

anställningsförhållande eller om franchisetagaren kan tillskrivas ett behov av det skydd som en 

konsument normalt tillhandahåller genom sin egenskap som underlägsen avtalspart. I det aktuella 

fallet finns emellertid inte omständigheter som talar för att en liknelse av detta slag kan göras 

gällande. 

 

Med anledning härav lämnar Högsta domstolen besvären utan bifall, med andra ord, jämkas inte 

skiljedomsklausulen som framgått av avtalet eftersom det inte funnits grund till att jämka med stöd 

av 36 § AvtL. 
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6.2.1 Analys av NJA 1992 s 290 

 
I kontrast till föregående redovisade rättsfall betraktades avtalsvillkoret inte som oskäligt. Det 

innebär att Högsta domstolen därmed inte jämkade villkoret eller lämnade det utan avseende, 

istället fastställdes avtalsvillkorets giltighet och deras avtalsförhållande kvarstod som oförändrat. En 

betydelsefull aspekt att analysera blir Högsta domstolens resonemang kring att jämkning inte kunde 

motiveras. I Högsta domstolen beaktades följande omständigheter 

 

* att franchisetagaren befinner sig i en underlägsen ställning gentemot franchisegivaren 

* att franchisetagarens ställning kan likställas med en konsuments underordnade ställning 

 

I huvudsak grundade Högsta domstolen sitt resonemang efter resonemanget kring en underlägsen 

ställning. Det framgår av fallet att Lars L yrkat om att han som avtalspart betraktats som 

underlägsen med hänvisning till sina ekonomiska förutsättningar och den omständigheten att ett 

skiljeförfarande kan bli väldigt kostsamt för en underlägsen avtalspart. I jämförelse med föregående 

rättsfall, NJA 1979 s 666, betraktades skiljeklausulen som oskälig med hänvisning till ovan angivna 

grunder. En tydlig likhet kan hänvisas till att det för det aktuella och föregående rättsfallet 

hänvisades till en underlägsen ställning för motivering av ett starkare skydd. Denna skyddsaspekt 

framgår, som tidigare nämnt av 36 § andra stycket AvtL, vilken kan tillämpas mellan näringsidkare 

eller mellan näringsidkare och konsumenter. Det verkar som att det huvudsakliga argumentet, enligt 

Högsta domstolen som inte motiverade jämkning för det aktuella fallet, kunde hänvisas till 

franchiseavtalets natur. Eftersom en franchisetagare normalt intar en underlägsen ställning fanns 

inte ytterligare omständigheter som talar för att en annan behandling som föreskrivs av 36 § AvtL.  

 

Det kan vidare konstateras att det ifrågavarande avtalet utgjorde ett standardavtal och Högsta 

domstolen konstaterade att franchisetagaren har att ”.. ingå avtalet på samma villkor som godtagits 

av andra eller att avstå från att sluta något avtal” vilket kan understryka standardavtalets karaktär. 

En problematik som har lyfts fram under denna uppsats vad gäller standardavtal är den frånvarande 

gemensamma partsviljan. Det kan förvisso konstateras att det normalt finns en vilja att binda sig 

och att denna kommer till uttryck vid tidpunkten då avtalsparterna undertecknar avtalet i fråga. 

Normalt beaktas inte detta vid tvistemål eftersom avtalsparterna inte yrkar på ogiltighet utan istället 

ett yrkande om jämkning. Om det inte funnits en vilja att förbinda sig till avtalet, som helhet, skulle 

avtalet därmed kunna ogiltighetsförklaras. Vid en jämkningsprövning utgår istället prövningen för 

att avtalet i sig betraktas som giltigt, däremot kan ett avtalsvillkor inom avtalet betraktas som 

oskäligt och ogiltigt. Detta innebär emellertid inte att avtalet blir ogiltigt i sin helhet.  

 

I resonemang kring den gemensamma partsviljan problematiseras inte själva förhållandet att 

parterna faktiskt har undertecknat ett avtal, istället understryks problematiken att avtalsparterna inte 

kunnat individuellt förhandla om avtalsvillkoren eftersom avtalet utgör ett standardavtal. I det 

aktuella fallet utgör en grund för Lars L:s yrkande den omständigheten att villkoret inte blivit 

föremål för individuell förhandling. Det kan vidare konstateras att i Högsta domstolen beaktades 

inte denna omständighet vid jämkningsprövningen. En förklaring därtill kan möjligen hänföras till 

att Lars L inte betraktades som underlägsen avtalspart, åtminstone inte efter den reglering som 

framgår av 36 § AvtL utan snarare av franchiseavtalets natur. En underlägsen avtalspart tillskrivs 

normalt ett högre skyddsvärde vilket framgår av bestämmelsen. Detta kommer till uttryck bland 

annat genom 10 § AVKL som beskriver oklarhetsregeln att avtalsvillkor, som inte blivit föremål för 

individuell förhandling, ska tolkas till konsumentens förmån om villkoren framstår som otydliga. 

Det är vidare uppenbart att 10 § AVKL inte blir tillämpbar för ifrågavarande fall, bestämmelsen 

reglerar konsumentförhållanden vilket inte blir aktuellt och bestämmelsens utformning kan 

knappast betraktas som otydlig. Däremot fungerar 36 § AvtL som en generalklausul och ska kunna 

tillvarata näringsidkares intressen vid en eventuell underlägsen ställning. 
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En efterföljande intressant frågeställning blir därmed huruvida Högsta domstolen hade motiverat en 

jämkning under förutsättning att Lars L betraktats som underlägsen avtalspart. I Hovrätten 

inhämtades yttranden från bland annat Franchisetagarna (FRO), riksorganisation för 

uppdragstagare, där problematiken kring den gemensamma partsviljan lyfts fram. I sitt resonemang 

hävdar FRO att mot bakgrund av att avtalsparterna inte betraktas som jämbördiga avtalsparter, hur 

avtalet utformats samt omständigheten att avtalet tagit karaktären av ”take it, or leave it” kunde 

skiljeklausulen, som inte innehöll en kostnadsfördelning till franchisetagarens fördel, inte betraktas 

som skälig. Detta yttrande kunde hänvisas till ett betänkande som blivit en konsekvens av 

franchiseutredningen (SOU 1987:17 s 175) som stöd för sitt resonemang. Med beaktande av detta 

resonemang som FRO framför kan konstateras att bedömningen av oskälighet kunde hänföras till 

att franchisetagaren betraktades som underlägsen gentemot franchisegivaren.  

 

Det blir problematiskt att resonera exakt kring hur Högsta domstolen hade förhållit sig till denna 

omständighet med anledning av den knappa rättspraxis som finns på området. Däremot, med 

belysning av NJA 1979 s 666 samt det yttrande som FRO framfört som riksorganisation för 

franchisetagare, torde resonemanget vinna viss legitimitet. En gemensam partsvilja, mot bakgrund 

av detta, torde främst kunna vinna genomslag under förutsättning att en avtalspart betraktas som 

underlägsen. Med andra ord kan den gemensamma partsviljan i huvudsak betraktas som ett 

subsidiärt argument för att motivera en jämkning. Detta innebär emellertid inte att problematiken 

blir mindre komplicerad. Det kvarstår fortfarande omständigheten att villkoren normalt inte blir 

individuellt förhandlade vilket normalt utgår en utgångspunkt vid tolkning och fastställande av 

parternas gemensamma vilja.  

 

6.3 NJA 2007 s 962 

 
I fallet behandlas två huvudfrågor för avgörandet som kommer till uttryck i Högsta domstolen. 

Beskrivningen och analysen kommer främst att inrikta sig till oskälighetsprövningen med stöd av 

36 § AvtL. Följande huvudfrågor behandlades: 

 

* Om ett avtalsvillkor innebärande två års preskriptionstid för en överlåtelsebesiktning av fastighet 

kan betraktas som oskäligt 

* Om preskriptionsklausulen blivit en del av avtalet över huvud taget 

 

Makarna S.Z och N.Z har huvudsakligen yrkat om skadestånd från Frevik Consult AB med 

anledning av skada som uppkommit för fastigheten trots den utförda besiktningen. I första hand har 

makarna gjort gällande att preskriptionsbestämmelsen inte blivit en del av avtalet mellan parterna. I 

andra hand har makarna yrkat om att preskriptionsbestämmelsen måste betraktas som oskälig med 

stöd av 36 § AvtL. 

 

Frevik Consult AB har bestritt yrkandet och gjort gällande att preskriptionsbestämmelsen faktiskt 

blivit en del av avtalet genom passivitet. I övrigt bestrider Frevik Consult AB omständigheten att 

villkoret kan betraktas som oskäligt. 

 

I Högsta domstolen beskrevs initialt klausulen som utgör grunden till den uppkomna tvisten. Enligt 

klausulens lydelse begränsades besiktningsförrättarens ansvar för uppkommen skada till två år efter 

avslutad besiktning. Bestämmelsen hade vidare inte kommit till makarnas kännedom förrän vid 

tiden då protokollet färdigställts. Det konstateras vidare att Hovrätten funnit villkoret som oskäligt 

enligt 36 § AvtL och ska därmed lämnas utan avseende (se 6.3.1 om detta) varpå Högsta domstolen 

gör en prövning av bestämmelsens oskälighet med belysning av indispositiv rätt. En utgångspunkt 

vid en överlåtelsebesiktning, där en besiktningsförrättare har anlitats, blir att en köpare som 

upptäcker ett fel av fastighet normalt därmed kan förutsätta att besiktningsförrättaren likväl borde 

ha upptäckt felet vid besiktningen.  



 

25 

 

 

Enligt indispositiv rätt framgår av konsumenttjänstlagen (1985:716) att reklamationstiden för arbete 

på lösa saker enligt gällande rätt har utsträckts till tre år. Däremot konstaterar Högsta domstolen att 

en överlåtelsebesiktning, som innebär arbete utförd på fast egendom, inte genom en analogi kan 

medföra att en tvåårig preskriptionstid kan betraktas som oskälig. Det framgår vidare av 

bakgrunden till avtalets uppkomst att avtalet ingåtts per telefonsamtal och att besiktningsförrättaren 

accepterade uppdraget vid denna tidpunkt. I ett efterföljande besiktningsutlåtande, efter utförd 

besiktning, tilldelades makarna preskriptionsbestämmelsen. En avtalsbundenhet genom passivitet 

betraktas normalt som något restriktivt och har inte aktualiserats för den uppkomna situationen. 

Med anledning av detta har avtalsvillkoret därmed inte blivit en del av avtalet över huvud taget. 

 

Högsta domstolen fastställde därmed Hovrättens dom, vars domslut kom fram till att villkoret 

betraktades som oskäligt, dock grundade Högsta domstolen sin dom efter den grunden att villkoret 

inte blivit en del av avtalet från första början. 

 

6.3.1 Analys av NJA 2007 s 962 

 
Inledningsvis kan konstateras att villkoret inte kom att tillämpas vilket, till något avseende, innebar 

att 36 § AvtL fick genomslag även om detta inte utgjorde grund för Högsta domstolens avgörande. 

En möjlighet enligt 36 § AvtL innebär nämligen att ett avtalsvillkor kan lämnas utan avseende. En 

intressant jämförelse kan göras mellan Hovrättens och Högsta domstolens resonemang kring 

preskriptionsbestämmelsen och dess eventuella oskälighet. Medan Högsta domstolen konstaterade 

att villkoret inte blivit en del av avtalet och därmed inte kunde beaktas, betraktade Hovrätten istället 

avtalsvillkoret som gällande och en faktisk del av avtalet. Hur kunde instanserna komma till så olika 

slutsatser? 

 

En utgångspunkt för Hovrätten vid behandlingen av preskriptionsbestämmelsen blev att villkoren 

inte blivit föremål för individuell förhandling samt att hänvisning till preskriptionsbestämmelsen 

inte har skett vid avtalsslutet. Däremot menade Hovrätten att villkoret blivit en del av avtalet 

eftersom det fanns en avsikt att närmare precisera avtalets innehåll efter telefonsamtalet. Det kan 

här framhävas en tydlig skiljelinje mellan Hovrättens och Högsta domstolens resonemang. I 

kontrast till domskälen som framgår av Hovrätten, menade Högsta domstolen att villkoret inte 

närmare skulle kräva någon precision eftersom ”.. beställningen skedde per telefon utan någon 

föregående diskussion eller skriftväxling samt att tjänsten inte var av helt okomplicerad karaktär” 

vilket därmed innebar att villkoret inte blivit en del av avtalet. 

 

I fråga om oskälighetsprövningen fastställdes utgångspunkterna att makarna är konsumenter samt 

att villkoren inte blivit föremål för individuell förhandling. Detta blir särskilt intressant eftersom det 

aktuella avtalet betraktas som ett standardavtal. I föregående analyser och även under tidigare delar 

av denna uppsats har problematiken kring den gemensamma partsviljan och utrymmet för 

individuell förhandling vid upprepade tillfällen lyfts fram. En utgångspunkt för Hovrätten blir 

nämligen att villkoret utgjort en del av avtalsinnehållet genom hänvisningen vid överlämnandet av 

utlåtandet från överlåtelsebesiktningen. Villkoret har inte blivit föremål för individuell förhandling 

eftersom preskriptionsbestämmelsen utgör ett standardiserat villkor vid överlåtelsebesiktningar för 

Frevik Consult AB.  

 

En gemensam partsvilja, för ett villkor som upprättats ensidigt, beskrevs av Bernitz som något 

fiktivt.65 Det är uppenbart att ett villkor som har blivit ensidigt upprättat inte innefattar någon form 

av individuell förhandling med en motpart. Det tycks dock att med utgångspunkt för Hovrättens 

avgörande och de angivna domskälen som framgår av rättsfallet att det finns en tendens att beakta 

                                                 
65 Ulf Bernitz. Standardavtalsrätt. 8 uppl. Norstedts Juridik AB, 2013, s. 91. 
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någon form av gemensam partsvilja. Detta framgår dessutom från andra delar av svensk rättspraxis.  

 

I analyserna av NJA 1979 s 666 samt NJA 1992 s 290 har det lyfts fram grunder som möjligen kan 

förklara en tendens av att beakta en gemensam partsvilja, trots att denna gemensamma partsvilja 

knappast kan sägas existera till den utsträckning som annars kan återfinnas inom ett avtal som blivit 

föremål för individuell förhandling. Ett beaktande av en gemensam partsvilja innebär normalt att 

utgå från avtalet och genom tolkning kunna fastställa vilken vilja som parterna gemensamt har 

kommit överens om. Det kan enligt denna definition konstateras att den gemensamma partsviljan 

inte har beaktats. Inte under någon instans, som behandlats under denna uppsats, har det funnits 

tillräcklig grund för att utgå från individuellt förhandlade villkor eftersom jämkningsfrågorna 

behandlat standardavtal som normalt inte blir föremål för individuell förhandling. Däremot har 

instanserna vid återupprepade fall tagit hänsyn till den omständigheten att villkoren inte blivit 

förhandlade individuellt, det vill säga att hänsyn har tagits till den gemensamma partsviljans 

frånvaro. Ett hänsynstagande av detta slag, torde innebära att rättstillämpningen, åtminstone till 

någon utsträckning, försöker utgå från den gemensamma partsviljan vid tillämpandet av 36 § AvtL. 

Denna uppgift framstår dock som något komplicerad, dels på grund av avtalslagens 

individualistiska utformning och dels på grund av standardavtalets karaktär som avtal. 
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7. Diskussion och avslutande slutsatser 

 
I denna uppsats har flera problem med standardavtal lyfts fram. Inte minst har det resonerats kring 

den teoretiska anbud och accept-modellens betydelse för standardavtal, vilka lösningsmodeller som 

finns vid kolliderande standardavtal och deras tillämplighet, men även kring den problematik som 

följer av att avtalslagen än idag beskrivs som individualistisk. En annan tydlig och central 

problematik som har resonerats kring ingående har varit standardavtalets inverkan på tillämpningen 

av 36 § AvtL om oskäliga avtalsvillkor. Det kan inledningsvis konstateras att rättspraxis är knapp på 

området. Endast vid ett mindre antal fall har tillämpning av 36 § AvtL kunnat beviljas medan en 

tydlig majoritet av fall istället talat mot en jämkning. I huvudregel kan konstateras, vilket är viktigt 

att understryka, att 36 § AvtL har till syfte att endast tillämpas restriktivt. Det vore uppenbarligen 

otillfredsställande att inrätta en generalklausul som kan bevilja jämkning utan vidare. Bestämmelsen 

har däremot en betydelsefull innebörd och verkan. 

 

I svensk rätt utgör principen om avtalsingående, pacta sunt servanda, en grundsten och central 

utgångspunkt för själva avtalsrätten och bör därmed tillämpas till den utsträckning det är möjligt. 

Jämkningsbestämmelsen utgör även ett viktigt element för själva avtalsrätten, inte minst på grund 

av utvecklingen mot en större omfattning standardavtal på marknaden. En konsument befinner sig 

normalt i en underlägsen ställning vilken även kan gälla vissa näringsidkare, vilket därmed 

motiverar ett starkare skydd för den avtalspart som befinner sig inom denna ställning. I den här 

meningen verkar det som, med beaktande av den knappa praxis på området, att 36 § AvtL har en 

preventiv verkan. En förklaring till den knappa omfattning av praxis som finns på området kan 

möjligen hänvisas till att generalklausulen motverkar att oskäliga avtalsvillkor upprättas vid 

utformningen av standardavtalet från första början. Däremot innebär denna preventiva funktion 

knappast att en tydlig problematik gör sig mindre gällande. 

 

Det är uppenbart att en preventiv funktion, för att förhindra upprättandet av oskäliga avtalsvillkor, 

har varit ett vägledande syfte till utformningen av generalklausulen som den är idag. Bestämmelsen 

innebär nämligen att inrätta en möjlighet för jämkning av oskäliga avtalsvillkor, under förutsättning 

att villkor av detta slag uppkommer. I den meningen torde själva inrättandet av bestämmelsen 

utgöra en preventiv grund, medan tillämpandet av bestämmelsen utgör en annan grund av detta slag. 

En tydlig problematik blir däremot förhållningssätten som svensk rättstillämpning har att utgå ifrån. 

En normal utgångspunkt vid avtalstolkning, som har beskrivits och belysts under denna uppsats, är 

parternas gemensamma vilja vid standardavtal. Om ett avtal betraktas som oklart eller om tvist 

uppkommer på grund av motstridiga bestämmelser, har det ankommit på domstolen att tolka avtalet 

för att därmed fastställa en gemensam partsvilja. Detta har genom doktrin beskrivits som något 

problematiskt, eller som Bernitz har uttryckt det, att den gemensamma partsviljan vid standardavtal 

snarare betraktas som något fiktivt.66 

 

I ett historiskt perspektiv har 36 § AvtL tillkommit under en tid där standardavtal inte gjorde sig 

gällande till den utsträckning som sker idag. I människors vardagliga liv kan standardavtal 

återfinnas nästan överallt, exempelvis vid undertecknandet av abonnemang, försäkring, 

borgensåtagande, låneavtal eller hyresavtal. En konsument tillskrivs normalt ett starkare skydd dels 

genom indispositiv rätt genom KköpL, KtjL och KkrL för att ta några exempel. Det kan vidare 

konstateras att standardavtalet blivit en normal avtalsform vid avtalet mellan näringsidkare eftersom 

det ofta finns en avsikt att effektivisera. I avtal mellan näringsidkare kan det uppstå problem av det 

slag som beskrivits, men även andra problem som kolliderande standardavtal har varit ett 

omdiskuterat problem inom doktrin. Med anledning av att avtalslagen uppkommit under en annan 

tid med andra behov har lagstiftningen tillskrivits en individualistisk utformning, det vill säga en 

utformning som främst tar sikte på att inrätta regler och lösningar till vanliga avtal, där individuell 
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förhandling varit ett tydligt inslag vid avtalsslut. I denna uppsats har detta framhållits som något 

nästintill obefintligt. Det kan knappast talas om något direkt förhandlingsutrymme vid standardavtal 

eftersom avtalet tillskrivs en karaktär av ”take it, or leave it”, vilket innebär att acceptera innehållet 

som det författats eller inte acceptera det över huvud taget. Detta har skapat problem vid tolkning av 

avtal även för svensk rättstillämpning. 

 

I en jämförelse mellan ett fåtal utvalda rättsfall har problematiken kring den frånvarande 

gemensamma partsviljan belysts och vilken betydelse detta har fått för tillämpningen av 36 § AvtL. 

Ett gemensamt drag för de rättsfall som har tagits upp till analys har varit att domstolen, till någon 

utsträckning, velat utgå från en gemensam partsvilja eller åtminstone belyst dess frånvaro. I NJA 

2007 s 962, vilken har beskrivits och analyserats ovan, utmärktes en tydlig skiljelinje mellan 

instanserna där Hovrätten kom till en annan slutsats än Högsta domstolen. Medan Hovrätten 

beviljade jämkning med anledning av att villkoret betraktades som inkorporerat inom avtalet, 

menade istället Högsta domstolen att jämkning inte kunde komma till stånd eftersom det aldrig 

blivit inkorporerat. I fallet NJA 1992 s 290 kom ett viktig uttalande till uttryck. Det var FRO 

(Riksorganisation för uppdragstagare) som hävdade att villkoret inte kunde betraktas som skäligt 

med hänvisning till den utredning som organisationen utfört. I motiveringen utgjorde en av 

grunderna den omständighet att villkoret inte blivit individuellt förhandlat, det vill säga att det inte 

funnits någon direkt gemensam partsvilja som annars kan uttolkas vid avtal som blivit föremål för 

förhandling. I NJA 1979 s 666 beviljades jämkning av ett standardavtal, vilket minst sagt kan sägas 

utgöra ett undantag från området av praxis. I likhet med övriga fall togs hänsyn till den 

omständigheten att villkoret inte blivit föremål för individuell förhandling och utgjorde en av 

grunderna till att jämkning beviljades.  

 

Vilken betydelse har standardavtal då fått för tillämpligheten av 36 § AvtL? Med utgångspunkt från 

rättspraxis och den problematik som lyfts fram i denna uppsats kan konstateras, att standardavtalet 

haft en tydlig inverkan på tillämpningen av bestämmelsen. Bestämmelsen kan förvisso fungera som 

en preventiv motkraft till näringsidkare som önskar upprätta alltför oförmånliga avtalsvillkor för 

motparten. Det kan vidare konstateras att standardavtalet som avtal gjort bestämmelsen än mer 

svårtillämplig än tidigare. Bestämmelsens restriktivitet och frånvaron av den gemensamma 

partsviljan har gjort att tillämpningen blivit ännu snävare än tidigare.  

 

En viktig efterföljande fråga blir därmed huruvida bestämmelsen funktion kan upprätthållas eller 

om den fungerar på ett önskvärt sätt. Ett uppenbart syfte innebär att motverka oskäliga avtalsvillkor, 

vilket torde kunna upprätthållas efter gällande reglering och dagens alltmer tillämpande 

standardavtal. Ett annat viktigt syfte, som indirekt beskrivs genom föregående syfte, innebär att 

faktiskt kunna komma till stånd med jämkning där det kan vara motiverat vilket normalt utgår från 

parternas gemensamma vilja. I den meningen torde rättspraxis tala för att det blivit allt svårare att 

komma till stånd med en jämkning, samtidigt som den knappa rättspraxis som finns på området kan 

tala för att oskäliga avtalsvillkor blivit mindre förekommande. Det finns inte anledning till att hävda 

att regleringen inte är önskvärd enbart på grund av ett mindre antal fall där jämkning beviljats. 

Istället får en slutsats bli att regleringen främst fungerar preventivt. Problematiken med en 

frånvarande gemensam partsvilja kan förvisso ha en betydelsefull roll och kanske även kan säga 

något om rättsläget, nämligen att det blir svårt att tolka standardavtal. Det finns därmed argument 

för och emot en eventuell förändring av 36 § AvtL, eller möjligen inrättandet av en 

standardavtalsanpassad jämkningsbestämmelse, för att bättre kunna tillvarata något som betraktas 

som ett grundelement för avtal inom svensk rätt – nämligen den gemensamma partsviljan. 

 



 

 

Källförteckning 

 
Lagstiftning 

 
Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 

 

Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. 

 

Offentligt tryckt 

 
Prop. 1975/76:81 Förslag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område. 
 
Doktrin 
 
Axel Adlercreutz. Avtalsrätt II. 12 uppl. Lund: Studentlitteratur 2002. 

 

Christina Ramberg och Jan Ramberg. Allmän avtalsrätt. 9 uppl. Norstedts Juridik AB 2014. 

 

Christina Ramberg. Civilrätt – reviderad av Christina Ramberg. 23 uppl. Liber AB 2014. 

 

Ulf Bernitz. Standardavtalsrätt. 8 uppl. Norstedts Juridik AB 2013. 

 

Thomas Wilhelmsson. Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor. Talentum Media Oy 2008. 

 

Ulf Göransson. Kolliderande standardavtal. Iustus Förlag 1988. 

 

Elektroniska källor 

 
UNIDROIT. 

http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/403-chapter-6-

performance-section-2-hardship/1059-article-6-2-1-contract-to-be-observed 

(Hämtad: 2015-12-29) 

 

Lag 24. 

http://www.lag24.se/a/standardavtal---definitioner-och-anv%C3%A4ndningsomr%C3%A5den 

(Hämtad: 2015-11-05) 

 

IT Juridiska Byrån, Karlstad 

http://www.itjuridiskabyran.se/standardavtal.pdf 

(Hämtad: 2015-11-05) 

 

Karnov Juridiska Databas 

https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/527211/1#SFS1915-0218-annotations-KAR 

(Hämtad: 2015-11-12 och 2015-11-18) 

 

 

 

 

 

http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/403-chapter-6-performance-section-2-hardship/1059-article-6-2-1-contract-to-be-observed
http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/403-chapter-6-performance-section-2-hardship/1059-article-6-2-1-contract-to-be-observed
http://www.lag24.se/a/standardavtal---definitioner-och-användningsområden
http://www.itjuridiskabyran.se/standardavtal.pdf
https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/527211/1#SFS1915-0218-annotations-KAR


 

 

Rättspraxis 

 

NJA 2011 s 600  NJA 1982 s 613 

 

NJA 2009 s 388  NJA 1981 s 323 

 

NJA 2007 s 962  NJA 1980 s 398 

 

NJA 2000 s 462  NJA 1979 s 666 

 

NJA 1999 s 408  NJA 1978 s 432 

 

NJA 1992 s 290  NJA 1964 s 152 

 

NJA 1985 s 178   


