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Sammanfattning 

Syftet med arbetet har varit att utreda vilka lösningar det finns vid en standardavtalskollison i 

både svensk och utländsk rätt. Samt vilken lösningsmodell som är den mest lämpliga. I 

Sverige saknas relevant lagstiftning på området. Någon träffande rättspraxis finns inte heller 

att tillgå och diskussion i doktrinen har med några få undantag varit väldigt begränsad. Detta 

innebär att rättsläget i Sverige fortfarande är oklart. I utländsk rätt har däremot ”battle of 

forms” fått betydligt större utrymme i doktrinen, lagstiftning har utvecklats i ett antal länder 

och intressant rättspraxis finns att tillgå. I den utländska rätten har det sedan länge varit den 

part som sänder över sina standardvillkor sist som går vinnande ur ”the battle of forms”. Ett 

antal yngre rättsfall tyder dock på att utvecklingen alltmer går i en riktning mot ”knock-out” 

modellen.   



Förkortningar 

AvtL - Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

CISG - United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) 

HD – Högsta domstolen 

UNIDROIT - International Institute for the Unification of Private Law 

PECL - Principles of European Contract Law 

UCC – Uniform Commercial Code 

NJA – Nytt Juridiskt Arkiv 
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1. Inledning  

Avtal är en av de vanligaste fenomenen i samhället och kan ske i många olika former och 

situationer.1 Den nuvarande och ännu giltiga Avtalslagen är från år 1915. Den tillkom i en tid 

då telekommunikation var minst sagt begränsad och datorn ännu inte hade uppfunnits. Således 

slöts avtal vanligen genom brev eller vid muntliga överenskommelser i närvaro av båda 

parterna. Den moderna tekniken och massproduktionens framväxt har framtvingat ett nytt sätt 

att sluta avtal. Det är inte längre effektivt att förhandla om specifika villkor i varje enskilt 

avtal. Istället bestäms numera det mesta av innehållet genom i förväg upprättade s.k. 

standardavtal.2  

 

Om standardavtalet inkorporerats på ett korrekt sätt och därmed blivit en del av det bindande 

avtalet,3 råder inga tveksamheter om avtalsinnehållet såvida hänvisning sker till ett enda 

standardavtal. Frågan, vilka villkor som ska gälla? blir däremot betydligt svårare att besvara 

om parterna hänvisat till två olika standardavtal som innehåller villkor eller klausuler som i 

sin helhet eller till vissa delar är motstridiga.  

 

Vanligtvis använder både köpare och säljare sina egna uppsättningar av standardvillkor när de 

ingår avtal. Bifogandet eller hänvisningen till standardavtalet sker ofta rutinmässigt och utan 

någon närmare undersökning av innehållet från mottagarens sida. I de flesta fallen börjar 

parterna fullgöra sina åtaganden i enlighet med överenskommelsen och först vid exempelvis 

fel i varan eller dröjsmål upptäcker parterna att det föreligger skillnader i deras respektive 

standardvillkor. I det här läget ställs man inför frågorna om ett bindande avtal över huvud 

taget har kommit till stånd? Om frågan besvaras jakande gäller det att fastställa vilket, om 

något, av parternas standardavtal som ska gälla.4 Den kollision som uppstår mellan två olika 

standardvillkor kallas internationellt för ”the battle of forms”.5  

 

I Sverige har det i doktrin skrivits förhållandevis lite om problematiken kring ”the battle of 

forms”. Lagstiftningen erbjuder inte någon lösning och någon rättspraxis finns inte heller att 

tillgå. En av förklaringarna kan vara att tvister av denna typ i Sverige ofta finner sin lösning 

inom ramen för skiljedomars sekretessbelagda väggar. I utländsk rätt har ”the battle of forms” 

däremot givits ett betydligt större utrymme, både inom lagstiftning och rättspraxis.  

 

 

 

 

  

                                                           
1 Adlercreutz, Gorton, Lindell-Frantz, Avtalsrätt 1, 2016 s. 18. 
2 Ramberg, Allmän avtalsrätt 2016, s. 150. 
3 Ramberg, Allmän avtalsrätt 2016, s. 154, se även Bernitz, Standardavtalsrätt 2010 s. 58, Wilhelmsson 

Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor 2008, s. 65ff samt Adlercreutz, Gorton Avtalsrätt 2, 2010 s. 70ff. 
4 Göransson, Kolliderande standardavtal 1988 s. 13. 
5 Ibid s. 14. 
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1.1. Syfte  

Med utgångspunkt i ovan nämnda problemformulering är syftet med denna uppsats att utreda 

vilka lösningar det finns att tillgå när två standardavtal kolliderar i svensk rätt såväl som i 

internationell rätt. Men även undersöka och analysera vilken lösning som är den mest 

lämpliga. 

1.2. Metod 

I denna uppsats tillämpas den rättsdogmatiska metoden.6 Detta innebär att relevanta 

rättskällor har behandlats för att besvara ovan nämnda syfte. Eftersom det i Sverige saknas 

praxis beträffande ”battle of forms” kommer fokus för utredningen och analysen av svensk 

rätt att ligga på lagstiftning och framförallt doktrin. Sedan 2012 gäller även avtalsdelen (del 2) 

i CISG som svensk lag. Pga. bristen på svensk praxis även inom detta område kommer analys 

att göras av utländsk praxis där CISG har tillämpats. Vidare tillämpas även en komparativ 

metod för att utreda och analysera vilka lösningsmodeller för ”battle of forms” som utvecklats 

i utländska rättskällor. 

1.3. Avgränsning 

I denna uppsats kommer pga. språkliga begränsningar den komparativa delen endast att 

behandla Amerikanska och Engelska rättskällor, samt internationella konventioner.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, 2013 s. 21 ff. 
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2. Allmänt om standardavtal och avtalstolkning 

2.1. Inledning 

För att underlätta förståelsen för konflikten som uppstår vid ”battle of forms” följer nedan en 

introducerande genomgång av standardavtal och avtalstolkning. 

2.2. Definition av standardavtal 

”Det finns ingen legaldefinition på ”standardavtal”. Rent språkligt betyder det bara att 

avtalet på ett eller annat sätt är standardiserat, så att samma avtalstext kan användas för 

framtida avtal. Med termen ”standardavtal” avser man i regel standardiserade avtalsvillkor 

som mer generellt används för olika typiska avtalssituationer.”7 

Den svenska avtalslagen bygger på tanken att två avtalsparter förhandlar om det individuella 

avtalet genom skriftliga brev via postgång, bud eller avtalar muntligt när de är fysiskt 

närvarande. Teknikens utveckling har dock påverkat sättet att avtala. Idag har datorn, mobilen 

och internet gjort att vi inte ens behöver befinna oss på samma kontinent som vår motpart för 

att ingå avtal. Företagsamheten består inte längre av den lokala hantverkaren eller dylikt, 

istället opererar allt fler företag på en global marknad med massdistribution som nyckelordet.8 

Därför bestäms idag, i de flesta avtalen, en stor del av villkoren genom standardavtal och 

standardiserade klausuler. Dessa standardavtal och klausuler är upprättade i förväg, vilket 

innebär att det individuella inslaget i förhandlingen begränsas till parternas namn, mängd, 

pris, tid och plats.9  

Vanligtvis återfinns de standardiserade villkoren på baksidan av dokumentet. En annan, ofta 

använd teknik är att samla standardvillkoren i ett särskilt dokument som båda parterna kan ta 

del av och till vilken man hänvisar i det enskilda avtalet. Standardavtal behöver dock inte ha 

formen av särskilda formulär. Standardiserade klausuler i t ex ordersedlar, orderbekräftelser, 

fakturor etc. räknas också hit. I sådana fall handlar det ofta om ett par eller någon enstaka 

klausul. Dessa kallas ofta för standardklausuler eller standardvillkor. Det som utmärker 

standardavtal är alltså att villkoren inte har varit föremål för individuell förhandling.10 I PECL 

ges följande definition av standardavtal:  

” General conditions of contract are terms which have been formulated in advance for an 

indefinite number of contracts of a certain nature, and which have not been individually 

negotiated between the parties.”11 

Inom standardavtalsrätten görs ofta skillnad mellan olika typer av standardvillkor utifrån vem 

som utarbetat dem. Det talas här ofta om å ena sidan ensidigt utarbetade standardvillkor och å 

andra sidan gemensamt utarbetade standardvillkor. Den förra typen avser villkor som 

utarbetats av den ena parten i kontraktsförhållandet. Det kan även avse villkor som upprättats 

av en organisation som företräder endast den ena parten, t ex. en säljarorganisation. Den 

senare typen av standardvillkor kallas också för agreed documents. Dessa har då upprättats 

genom att företrädare för både köpar- och säljarsidan förhandlat fram de gemensamma 

villkoren.12  

                                                           
7 Rambergs, Allmän avtalsrätt. 2016 s. 137.  
8 Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2016 s. 150. Se även Bernitz, standardavtalsrätt, 2010 s. 13. 
9 Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2016 s. 150. Se även Bernitz standardavtalsrätt, 2010 s. 15. 
10  Bernitz standardavtalsrätt, 2010 s. 15. 
11 Article 2:209 (3) PECL. 
12 Wilhelmsson, standardavtal och oskäliga avtalsvillkor, 2008 s. 37. 
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2.3. Hur blir standardavtal en del av det individuella avtalet ? 

I lagstiftningen framgår inte vad som krävs för att ett standardavtal ska bli en del av det 

individuella avtalet och således bindande för parterna. Genom HD:s rättspraxis har det 

däremot utvecklats principer kring denna fråga. Huvudregeln anses vara att standardvillkor 

måste bringas till motpartens kännedom före avtalsslutet för att bli en del av avtalet.13 

Det är ofta oproblematiskt att fastställa att en inkorporering av standardvillkoren med det 

individuella avtalet har skett när villkoren finns i samma dokument som det individuella 

avtalet. Det kan däremot bli svårare när standardvillkoren finns i ett annat dokument till vilket 

hänvisning sker i det individuella avtalet. Huvudregeln i sådana fall är att hänvisningen till 

standardvillkoren genom en s.k. referensklausul är uttrycklig och tydlig. Motparten måste 

dock ha tillfälle att utan svårighet ta del av dem innan avtalets ingående.14 Det finns däremot 

inget krav på att motparten faktiskt tagit del av villkoren.15 

I NJA 1980 s. 46 hade en byggnadsfirma beställt arbete från en lastbilscentral. I beställningen 

hade hänvisats till standardavtalet AB 72 som innehöll en klausul om att eventuella tvister 

skulle avgöras genom skiljedom. Domstolen fann att standardvillkoren blivit en del av avtalet, 

trots att motparten varit okunnig om att de innehöll en skiljedomsklausul.   

I NJA 2000 s. 462 hade en person drabbats av en skada i samband med haveri av ett SAS-

flyg. På flygbiljetten fanns en hänvisning till Warzawakonventionen och SAS 

befordringsvillkor som innehöll en preskriptionstid på två år. Yrkanden väckte talan vid 

domstol drygt tre år efter skadans uppkomst och krävde skadestånd. Domstolen ansåg även 

här att standardvillkoren blivit en del av avtalet och ogillade kärandes talan.  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                           
13 Bernitz, standardavtalsrätt 2010 s. 58, Se även NJA 2011 s. 600.  
14 Bernitz, standardavtalsrätt 2010 s. 58ff. 
15 Ibid s. 60. 
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3. Terminologi  

3.1. Inledning 

Som ovan nämnts används uttrycket ”battle of forms” för att beskriva situationen när två 

standardavtal kolliderar. För variationens skull kommer även det av Göransson valda 

uttrycket ”standardavtalskollison”16 att användas synonymt med battle of forms. Vidare följer 

nedan en inledande förklaring till de mest centrala lösningsmodellerna och begreppen för 

denna uppsats. 

3.1. Dissens – Avtalslöst tillstånd 

Utgångspunkten för denna modell är att det saknas en överrensstämmande partsvilja om 

motparten inte avger ett positivt svar på den nya offerten, därför föreligger inget avtal mellan 

parterna. Om ena parten översänder standardvillkor, som skiljer sig från dem han/hon själv 

mottagit, har denne avgivit en oren accept. Får han/hon inget godkännande svar på detta nya 

anbud så föreligger dissens detta kallas spegelbildsprincipen eller mirror-image rule. Denna 

regel om den orena acceptens verkan som avslag i förening med nytt anbud som i Sverige 

återfinns i 6 § 1st AvtL, avspeglar en mekanisk syn på avtalsslut och återfinns i såväl i civil 

law-länder som i common law.17 Eftersom denna modell medför avtalslöst tillstånd vid minsta  

skillnad i accepten är den olämplig som en lösning på ”battle of forms”. Konflikten uppstår 

nämligen oftast först efter att parterna börjat agera med varandra som att avtal förelåg.18 

Dessutom kan det vara så att ingen av parterna yrkar avtalets ogiltighet.19  

3.2. ”First-shot” och ”Last-shot”  

En lösningsmodell är att låta antingen de första eller sist översända villkoren gälla. Målet är 

att få till stånd partsbindning till någon av de två viljeförklaringar (standardvillkor) som 

parterna åberopar. När det inte föreligger någon uttalad accept av ett givet anbud har man 

försökt binda parterna genom konkludent handlande, som innebär en tyst accept. Antingen 

genom ren passivitet eller realhandlande, vanligtvis i form av att ena parten mottagit 

motpartens prestation utan protest/reklamation. I viss utländsk rättstillämpning, vilken 

närmare kommer att utredas senare, har man valt att utgå från antingen den första eller den 

sista viljeförklaringen (standardavtalet). Dessa kallas för ”first-shot” eller ”last-shot”.20 

Beroende på vilken modell man väljer gäller den ena partens villkor fullt ut.21 

3.3. Klausulupplösning 

För att råda bot på den mekaniska synen på avtalsslut, där även små variationer i 

standardavtalen leder till ett avtalslöst tillstånd, har det utvecklats tankegångar om att man 

inte borde se standardvillkoren som en odelbar enhet. Istället bör båda parternas uppsättning 

av villkor delas upp i mindre beståndsdelar. I de fall det går att urskilja klausuler som 

överensstämmer med varandra, ska dessa gälla mellan parterna. I en situation av kolliderande 

standardavtal är dock vissa klausuler helt oförenliga. Det är först då lösningen ska sökas på 

annat sätt. Göransson kallar denna modell klausulupplösande.22 Klausupplösning innebär att 

man i flertalet fall kan fastslå att parterna står i en avtalsrelation till varandra, trots att de inte 

                                                           
16 Göransson, Kolliderande standardavtal, 1988 s. 14. 
17 Ibid s. 24. 
18 Ibid s. 25. 
19 Adlercreutz, Avtalsrätt 2, 2010 s. 85. 
20 Göransson, kolliderande standardavtal, 1988 s. 26. 
21 Ibid s. 26. 
22 Ibid s. 26. 
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är överrens i samtliga delar. Detta är ett klart steg bort från den ovan nämnda 

dissensmodellen.23 

3.4. Fri tolkning och utfyllnad 

En annan tänkbar lösning är att låta domare, skiljemän eller liknande att fritt bestämma 

parternas rättigheter och skyldigheter. Utgångspunkten är alltså inte längre parternas 

viljeförklaringar, som de uttryckt i standardvillkoren, utan domarens fria tolkning och 

utfyllnad. Till detta bör även dispositiv rätt användas som ett verktyg till lösning.24 

3.5. Skyddsklausul 

I ett försök att försäkra sig om att de egna standardvillkoren ska gälla använder sig parterna 

ibland av det Göransson kallar för skyddsklausuler. Detta innebär att någon part i sitt 

standardavtal har en klausul som säger att denne enbart önskar ingå bindande avtal om de 

egna villkoren gäller. Motpartens villkor blir således utslagna.25 

  

                                                           
23 Göransson, Kolliderande standardavtal, 1988 s. 27. 
24 Ibid s. 27. 
25 Ibid s. 17. 
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4. Battle of forms i svensk rätt  

4.1 Inledning 

I utländsk litteratur har problemen kring ”battle of forms” givits relativt stort utrymme. 

Problemställningen har också lett till lagstiftning i ett antal länder, såsom UCC i USA. 

Dessutom finns det i framförallt common law-länderna intressant praxis på området.26 I 

svensk och övrig nordisk litteratur har dock denna fråga berörts mycket litet.27 I avsaknad av 

vägledadande praxis i frågan görs nedan en utredning huruvida det går att finna en lösning 

inom ramen för Avtalslagen. Dessutom diskuteras olika lösningsförslag enligt nordisk 

doktrin. 

4.2. Oren accept som utgånspunkt 

De avtalrättsliga reglerna som kan tänkas vara tillämpliga vid ”battle of forms” är stadgandet 

om oren accept i 6 § AvtL.28 6 § 1st AvtL talar om att en accept som inte överensstämmer 

med anbudet, ska ses som ett avslag i förening med ett nytt anbud. För att få till stånd ett 

bindande avtal enligt 6 § 1st AvtL, krävs det att den ursprunglige anbudsgivaren antingen 

konkret eller konkludent accepterar det nya anbudet.29 Hur långt den senare kan dras har varit 

föremål för delade meningar. Adlercreutz menar att 6 § 1st AvtL kan bli en utgångspunkt för 

bedömningen av kolliderande standardavtal på följanade sätt: Anbudstagaren B sänder en 

accept med sina villkor till anbudsgivaren A och därefter levererar godset. ”Om A tar emot 

godset utan att reklamera mot B:s villkor, kan detta eventuellt räknas som en konkludent 

accept med B:s villkor som innehåll”30. Detta kan särskilt vara fallet om A bort räkna med att 

B endast handlade på sina villkor och dessa inte var särdeles avvikande från A:s.31 Göransson 

är av en annan uppfattning. Göransson påpekar att det må vara riktigt att den som utan att 

protestera tar emot och förfogar över egenomdom, som med bifogad faktura översänts av 

motparten som är i god tro om att avtal har träffats, är betalningsskyldig. Däremot menar 

Göransson att lösningen inte är lika självklar när det gäller ”battle of forms”. I en sådan 

situation har den passiva parten verkligen avgivit en viljeförklaring, även om viljeförklaringen 

på vissa punkter strider mot den presterande partens. Göransson menar att det då inte finns 

något som talar för att den som först avgav en i sig tydlig (även om den är motstridig) 

viljeförklaring skulle ha ändrat sin uppfattning.32 

Undantaget från huvudregeln om oren accept återfinns i 6 § 2st AvtL. Denna undantagsregel 

ter sig vara ännu svårare att tillämpa i fall av ”battle of forms” än det första stycket, med 

anledning av dess dubbla subjektiva rekvisit. Adlercreutz menar att situationen skulle kunna 

lösas även med vägledning av 6 § 2st AvtL,33 men ger inte någon vidare utförlig förklaring till 

hur denna lösning rent praktiskt skulle gå till. Göransson däremot, ställer sig frågande 

huruvida man ens kan anta att anbudstagaren handlat i god tro om att han avger en ren accept 

när han översänder sina leveransvillkor(som ju blir ett tillägg till det ursprungliga anbudet). 

Dessutom menar Göransson att det nästan är omöjligt att påstå att motparten, som mottager 

den orena accepten, ”måste ha insett” att avsändaren trodde att dennes accept överensstämde 

                                                           
26Göransson, Kolliderande standardavtal, 1988  s. 41. 
27 Ibid s. 102 . Se även Adlercreutz,  Avtalsrätt 2, 2010 s. 85 
28 Adlercreutz, Avtalsrätt 2, 2010, s. 86, Göransson, Kolliderande standardavtal, 1988  s. 103, Lando, Kampen 

om formularen, 1988 B s. 3. 
29 Göransson, Kolliderande standardavtal, 1988  s. 104. 
30 Adlercreutz, Avtalsrätt 2, 2010, s. 86. 
31 Ibid s. 86. 
32 Göransson, Kolliderande standardavtal, 1988  s. 104. 
33 Adlercreutz,  Avtalsrätt 2, 2010, s. 86. 
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med anbudet. Denna tanke utvecklas vidare utförligt genom förklaringen blotta förhållandet 

att parterna använder olika standardavtal måste utgöra en signal för endera av parterna om att 

dessa villkor innehåller klausuler som åtminstone på någon punkt skiljer sig från varandra. 

Göransson menar att det i sådana situationer inte finns någon anledning att ens anta att den 

part som översänder ett standardavtal och därefter mottager ett annat från sin motpart, ”måste 

inse” att motparten är övertygad om att dennes standardavtal överensstämmer med det första 

standardavtalet.34 Här följer ett fiktivt exempel för att underlätta förståelsen av detta, något 

komplicerade utbyte av standardavtal:  

”Säljaren bifogar eller hänvisar i sin offert till sitt standardavtal A. Köparen svarar med en 

order i vilken denne bifogar eller hänvisar till sitt standardavtal B”. 

Göransson menar här alltså att det torde vara ologiskt att säljaren ”måste inse” att köparen är 

övertygad om att dennes standardavtal B överensstämmer med säljarens egna standardavtal A. 

De använder sig av olika standardavtal och därför måste detta vara en signal på att de 

åtminstone på några punkter skiljer sig åt. 

Den part som först sänder över sitt standardavtal (säljaren i exemplet ovan) måste därmed 

endast i undantagsfall ”ha insett” att motparten trott att denne har avgivit en ren accept. Först i 

detta läge medför tillämpningen av 6 § 2st AvtL att säljaren i exemplet ovan måste reklamera 

för att inte bli bunden av motpartens villkor. Föreligger inte en sådan situation är alltså 

säljaren inte reklamationsskyldig. Enda utfallet blir då att olikheterna i parternas anbud/accept 

leder till dissens.35 Av denna anledning kan 6 § 2st AvtL enligt Göransson inte ge ett 

avtalsinnehåll vid normala fall av ”battle of forms”.36 

 

  

                                                           
34 Göransson, Kolliderande standardavtal, 1988  s. 105. 
35 Ibid s. 105. 
36 Ibid s. 105ff. 
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4.3. Lösningsförslag i doktrin 

4.3.1. ”First-shot” och ”Last-shot” 

Dessa två principer är de vanligast förekommande lösningarna på ”battle of forms” i utländsk 

rätt. I svensk doktrin råder dock skiljaktiga meningar kring hur avgörande dessa bör vara. 

Hellner ser, utan att kommentera ”first shot”, ”last-shot” som en tänkbar lösning, framförallt 

ur förutsebarhetssynpunkt.37 Bernitz ansluter sig till detta val, och påpekar att ”last shot” 

passar bättre in på allmänna avtalsrättsliga principer än ”first shot”.38 Göransson är däremot 

beredd att ge det först avlossade skottet företräde, med stöd i att denna metod vunnit allt större 

mark i utländska rättskällor.39 Göransson ser lösningens styrka ur en kronologisk synvinkel. 

Den som först avgivit en viljeförklaring, har också satt bollen i rullning. Vill motparten inte 

ingå ett bindande avtal, står det honom fritt att lämna ett nekande svar men även förhålla sig 

passiv, utan att riskera att bli bunden pga. passivitet.40  

Vad gäller ”last-shot” modellen så håller Göransson med om att detta är den lämpligaste 

lösningen om man är en förespråkare av det avtalsmekaniska synsättet. Däremot påpekas att 

det är en inbillning att realhandlandet i form av ett protestlöst mottagande innebär den accept 

som är nödvändig för en ömsesidig avtalsrelation. Svensk rätt ställer ganska stränga krav för 

att realhandlandet ska ses som en accept, därför kan vi enligt Göransson knappast anses 

systematiskt bundna av att anta den modellen.41 Lando lägger inte någon avgörande vikt på 

varken det första eller sista skottet, inte heller spelar det enligt honom någon roll vem som är 

köpare eller säljare.42 Även Ramberg menar att man inte ska lägga någon större vikt vid 

någon av ”shot” principerna eftersom det är av mindre betydelse i vilken tidsföljd parterna 

hänvisat till standardavtalen.43  

4.3.2. Fri tolkning och utfyllnad 

Istället för att falla tillbaka på valet att antingen första eller sista översända dokumentet ska 

gälla fullt ut kan man förlita sig på domstolars eller skiljemäns tolkning och utfyllnad. Denna 

lösning förespråkas av Göransson som den mest lämpliga. Här utgår Göransson i första hand 

från att man överger synen på standardavtalen/klausulerna som en odelbar enhet. Istället 

förespråkas ett klausulupplösande synsätt. Om parternas klausuler endast skiljer sig från 

varandra i ringa utsträckning, har domstolen möjlighet att sammanjämka desamma. Det 

förekommer dock fall då det inte går att sammanjämka.44 Hellner tar upp följande exempel: 

”Om säljaren har en klausul i sitt formulär enligt vilken det skall lösas vara skiljedom i  

Stockholm och köparen en klausul enligt vilken det skall vara skiljedom i London, kan man 

inte kompromissa genom att exempelvis bestämma att det skall vara skiljedom i 

Köpenhamn”.45 I sådana fall får den dispositiva rätten vara styrmedlet för vilken tolkning och 

utfyllnad som ska göras.46 

Även Lando är mån om att ge domstolarna relativt fria händer i sökandet av den bästa 

lösningen på ”battle of forms”. Lando erkänner inledningsvis att domaren inte alltid förmår att 

                                                           
37 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, 1993 s. 51.  
38 Bernitz, JT 1988/89 s. 363. 
39 Göransson, Kolliderande standardavtal, 1988  s. 164. 
40 ibid s. 164ff. 
41 ibid s. 166. 
42 Lando, Kampen om formularen 1988 B. s. 8ff. 
43 Rambergs, Allmän avtalsrätt, 2016 s. 158. 
44 Göransson, Kolliderande standardavtal, 1988  s. 170. 
45 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, 1993 s. 51. 
46 Göransson, Kolliderande standardavtal, 1988  s. 170. 
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hitta en skälig lösning för parterna pga. sin brist av branschkännedom i vissa lägen, men han 

fortsätter med att anta att domaren i många fall kan finna en skälig lösning.47 Lando 

förespråkar att ”kampen om formularen bør afgøres ud fra en konkret vurdering af sagens 

omstændigheder”.48 Som ovan nämnts är Lando inte beredd att lägga någon avgörande vikt 

vid i vilken ordning parterna bifogat eller hänvisat till sina respektive standardavtal. Inte 

heller realhandlandet bör vara avgörande. Däremot bör dispositiv rätt vara vägledande, 

särskilt i de fall då den ena partens villkor är ovanliga eller väsentligt mer betungande för 

motparten än vad de dispositiva bestämmelserna hade varit. Avslutningsvis menar Lando att 

det i en situation där två standardavtal kolliderar med varandra är svårt att sätta fasta regler. 

Problemet är enligt Lando snarlik vid tolkning av oklara avtal. Därför ”kan der heller ikke 

opstilles faste regler, men kun retningslinjer for dommerens skøn”.49 

4.3.3. The Performance rule 

”The performance rule” innebär att om part A tar emot motparten B:s prestation eller utför sin 

egen prestation, utan att protestera mot B:s standardavtal, blir bunden av de villkor som 

återfinns i B:s standardavtal. Denna ses som ett alternativ till ”first-” och ”last-shot” av 

Ramberg.50  

I NJA 1980 s. 46 fastställde HD ”Genom att lastbilscentralen inte gjort erinran mot 

orderbekräftelsen utan påbörjat de avtalade arbetena efter dess mottagande får avtal anses 

ha kommit till stånd i enlighet med orderbekräftelsens innehåll”.51  

”The performance rule” fastställs således här av HD men frågan rör inte en 

standardavtalskollison, då endast ena parten hade hänvisat till ett specifikt standardavtal 

(AB07 i detta fall). Huruvida utgången hade blivit densamma vid ett klassiskt fall av ”battle 

of forms” är dock oklart. Hellner är av uppfattningen att så inte är fallet då detta ”gynnar 

säljaren på ett sätt som är svårt att rättfärdiga”.52  

4.4. Analys 

6 § 1st AvtL bygger på den mekaniska synen på avtalsslut, där varje ändring av anbudet 

innebär ett avslag i förening med nytt anbud. Den enda möjligheten att binda parterna vid 

avtalet är om den ursprungliga anbudsgivaren explicit accepterar ändringarna i 

anbudstagarens orena accept eller genom konkludent handlande. Vid ”battle of forms” är ju 

situationen ofta den att parterna redan påbörjat sina förpliktelser i enlighet med avtalet utan 

någon vetskap om att parternas standardvillkor kolliderar. Därmed står endast det konkludenta 

handlandet till förfogande som en eventuell möjlighet att fastslå att det ena eller andra 

standardavtal är gällande. Undantagsregeln från spegelbildsprincipen återfinns i AvtL 6§ 2st. 

Studien antyder att doktrinen är överrens om att detta stycke pga. sina dubbla subjektiva 

rekvisit inte lämpar sig som en lösning på problematiken kring ”battle of forms”. Adlercreutz 

antyder att denna kan vara en utgångspunkt för en lösning men utvecklar inte vidare på vilket 

sätt detta kan ske. Det finns dock ännu inte någon rättspraxis som sprider klarhet i huruvida 

det konkludenta handlandet är tillräckligt för att binda parterna till någondera standardavtal 

vid ”battle of forms”. Inte heller finner vi något svar i rättspraxis på hur eller om AvtL 6§ 2st 

är tillämplig. I svensk och övrig nordisk doktrin har olika lösningsförslag diskuterats under de 

                                                           
47 Lando, Kampen om formularen 1988 B s. 12. 
48 Ibid s. 12. 
49 Ibid s. 12. 
50 Ramberg, Allmän Avtalsrätt, 2016 s. 158. 
51 NJA 1980 s. 46. 
52 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, 1993 s. 51. 



11 
 

senaste årtiondena men bortsett från Göranssons bok kolliderande standardavtal berörs ämnet 

väldigt sparsamt. I doktrinen förespråkas ”last shot” principen av framförallt Hellner och 

Bernitz pga. förutsebarheten och överensstämmelsen med allmänna avtalsrättsliga principer. 

Denna lösningsmodell är dock starkt kopplad till det mekaniska synsättet och som vi nedan 

kommer se tenderar utvecklingen i utländsk rätt att gå i en riktning bort från detta något 

föråldrande synsätt. Studien antyder att doktrinen förespråkar ett steg bort från synen på 

standardavtalet/villkoren är en odelbar enhet. Istället bör man enligt de flesta författarna dela 

upp villkoren i mindre beståndsdelar för att på detta sätt kunna fastslå att ett bindande avtal 

föreligger i de delar parterna är överens. Hur man därefter avgör vilketdera av de motstridiga 

villkoren ska anses vara gällande råder det dock delade meningar om. De många olika 

lösningsförslagen som förespråkas innebär att vi inte heller genom doktrinen finner någon 

enhetlig lösning på battle of forms.    
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5. Battle of forms och FN konventionen om internationella köp av varor 

5.1. Inledning 

Genom lagen (1987:822) om internationella köp tillträdde Sverige FN-konventionen om 

internationella köp av varor (United Nations Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods) även kallad CISG. CISG antogs att gälla såsom lag i Sverige från och med den 

1 januari 1989. Vid ratificeringen gjorde Sverige en reservation om att Sverige inte skulle 

vara bundet av konventionens avtalsdel (del 2). Reservationen har numera återkallats och 

avtalsdelen gäller sedan den 1 december 2012 som svensk lag.53 

5.2. CISG och oren accept 

1) Ett svar på ett anbud som är avsett att vara ett antagande svar men som innehåller 

tillägg, begränsningar eller andra ändringar anses som avslag på anbudet och gäller 

som ett nytt anbud.  

2) Ett svar på ett anbud, som är avsett att vara ett antagande svar men som innehåller 

tilläggsvillkor eller avvikande villkor som inte väsentligt ändrar villkoren i anbudet, 

skall likväl gälla som ett antagande svar, såvida inte anbudsgivaren utan oskäligt 

dröjsmål muntligen gör invändningar mot avvikelsen eller avsänder ett meddelande 

med samma innebörd. Om han inte gör en sådan invändning, blir de villkor som 

framgår av anbudet avtalsvillkor med de ändringar som det antagande svaret 

innehåller. 

3) Tilläggsvillkor eller avvikande villkor om bland annat pris, betalning, varans kvalitet 

och mängd, plats och tid för avlämnande, omfattningen av den ena partens 

ansvarighet gentemot den andra parten eller lösning av tvister anses väsentligt ändra 

villkoren i anbudet. 

Artikel 19(1) CISG fastställer precis som 6 § 1st AvtL att en oren accept betraktas som ett 

avslag i förening med nytt anbud. För att ett meddelande ska anses utgöra en accept krävs 

dock att förutsättningarna i artikel 18(1) CISG är uppfyllda.54 I annat fall betraktas 

meddelandet ”som en förhandlingsinvit för att åstadkomma förändringar”.55 

Om part A önskar undvika bundenhet när motparten B:s accept innehåller tillägg eller 

ändringar, som inte väsentligen ändrar villkoren i anbudet, måste A enligt artikel 19(2) CISG 

reklamera utan skäligt dröjsmål. Om A i ett sådant fall inte reklamerar, blir han/hon bunden 

av den orena accepten och villkoren däri. Vad som kan anses utgöra väsentligt ändrade 

villkor, avgörs genom ett s.k. materiality test. I artikel 19(3) CISG anges exempel på vad som 

kan anses utgöra sådana väsentliga ändringar. Uppräkningen är dock inte uttömmande.56 Detta 

medför att praktiskt taget alla ändringar i accepten anses vara väsentliga.57 Ett exempel på 

mindre väsentlig ändring kan däremot vara följande: 

En säljare sände ett anbud till köparen om försäljning av socker för $1,000. På baksidan 

infogades standardvillkor som b.la. sa att varan skulle levereras i hela säckar. Ett antal 

dagar senare sände köparen en orderbekräftelse. På baksidan fanns tryckta standardvillkor 

                                                           
53 Prop. 2010/11:97. 
54 Ramberg & Herre, Internationella köplagen, 2016 s. 155. 
55 Ibid s. 155. 
56 Ibid s. 155. 
57 Ibid s. 156. 
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som bl.a sa att leverans skulle ske i nya säckar. Priset på socker sjönk sedermera och köparen 

ville dra sig ur avtalet med hänvisning till att accepten var oren.58 

För att denna typ av ändringar i accepten ska kunna anses vara oväsentliga förutsätts att det 

alternativa förpackningssättet är vanligt och inte medför ökad risk för transportskador på 

varan. Parternas agerande efter avtalsingåendet kan eventuellt ha betydelse för bedömningen. 

Om parterna har utfört sina prestationer i enlighet med avtalet kan detta medföra att väsentliga 

ändringar inte anses utgöra ett skäl till att bindande avtal inte har kommit till stånd.59 

Artikel 19(3) CISG ställer, som ovan nämnts, relativt stränga krav för att en ändring av 

anbudets villkor ska anses vara oväsentlig. Det finns dock utrymme för modifiering vid 

tillämpningen av regeln, särskilt när avtalet helt eller delvis fullgjorts. Huvudregeln i artikel 

19(1) CISG innebär ju att inget avtal kommit till stånd om den orena accepten inte accepteras 

av den ursprunglige anbudsgivaren. I situationer när avtalet helt eller delvis fullgjorts kan det 

därför finnas skäl att tillämpa den s.k. giltighetsregeln, då parterna om än inte explicit så 

konkludent accepterat ett giltigt avtal när de uppfyllt sina åtaganden i enlighet med avtalet.60 

Det kan dessutom vara så att en ändring i accepten inte ska betraktas som en ändring utan 

snarare som ett förtydligande av avtalet. Särskilt om detta har stöd i parternas avtalspraxis 

eller handelsbruk. Ett exempel kan vara att ena parten i sin accept bifogar en klausul om 

skiljedom som enligt 19(3) CISG anses vara en väsentlig ändring. Om parterna i tidigare avtal 

vanligtvis intagit en sådan klausul, kan denna godtas som en oväsentlig ändring.61 

Antag då att vi har ett klassiskt fall av ”battle of forms” där villkoren innehåller ett flertal 

sådana ändringar som nämns i artikel 19(3) CISG, och där det inte finns någon avtalspraxis 

eller handelsbruk att luta sig mot. Huvudregeln i artikel 19(1) CISG säger då att accepten blir 

oren och anses vara ett avslag i förening med ett nytt anbud, som motparten måste acceptera 

för att ett avtal ska anses ha kommit till stånd. Som tidigare nämnts är ett sådant synsätt inte 

lämpligt när parterna redan påbörjat eller rentav fullgjort sina prestationer. Risken är då att en 

situation uppkommer där parterna kan dra sig ur avtalet genom hänvisning till att den orena 

accepten inte har accepterats.62 Om utgångspunkten är att parternas avsikt varit att ingå 

bindande avtal, uppkommer den klassiska frågan vid ”battle of forms”: vilket av de två 

standardavtalen gäller?  

CISG ger inte något direkt svar på denna frågeställning. Däremot har det i ett antal utländska 

rättsfall utvecklats intressanta lösningsförslag. 

5.3. Rättspraxis vid tillämpning av CISG 

5.3.1. Bundesgerichtshof VIII ZR 304/00 

I rättsfallet Bundesgerichtshof VIII ZR 304/00 ingick en tysk säljare och en nederländsk 

köpare flertalet avtal angående försäljning av mjölkpulver. Avtalen slöts via telefon och 

bekräftades senare skriftligt av båda parter. Köparens orderbekräftelse innehöll bl.a. ett 

standardvillkor som begränsade säljarens felansvar till det fakturerade värdet av de levererade 

varorna. I säljarens motsvarande orderbekräftelse bifogades bl.a. en s.k. skyddsklausul som sa 

att avtalet sluts i enlighet med de egna standardvillkoren. Dessutom innehöll standardavtalet 

en garantiklausul som sa att köparen skall utföra en undersökning av varorna omedelbart efter 
                                                           
58 Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 1999 para. 167. 
59 Ramberg & Herre, Internationella köplagen, 2016 s. 157. 
60 Ramberg & Herre, Internationella köplagen, 2016 s. 158. se även Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2016 s. 109. 
61 Ramberg & Herre, Internationella köplagen, 2016 s. 158. 
62 Ibid s. 158ff. 
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leverans och notera eventuella fel i följesedeln. Fel som inte kunde upptäckas vid leverans 

kunde endast göras gällande innan det förtryckta utgångsdatumet.  

Köparen sålde sedermera vidare mjölkpulvret till ett företag i Algeriet och ett på 

Aruba/Nederländska Antillerna. Efter en stickprovsundersökning av köparen skeppades 

varorna vidare till de två företagen. Vid undersökningen hos företagen i Algeriet och på 

Aruba fann man att delar av det levererade mjölkpulvret hade en sur smak och att det därmed 

förelåg fel i varan. De båda företagen erhöll ersättning från köparen. Köparen krävde 

sedermera ersättning från säljaren med hänvisning till att felet fanns redan vid riskens 

övergång, men att det visat sig först vid senare tillfällen. Säljaren medgav att fel förelåg och 

erbjöd att ta tillbaka de delar av leveransen som var defekt, men motsatte sig att betala 

ersättning med hänvisning till friskrivningsklausulen i standardavtalet. 

Den tyska högsta domstolen fastslog att kollisionen mellan parternas standardvillkor inte leder 

till att avtalet blir ogiltigt. Genom att fullgöra avtalet har parterna enligt domstolen visat att 

standardavtalskollisionen inte ansågs vara en väsentlig ändring av deras överenskommelse63. 

Säljaren hävdade att köparens klausul som begränsade felansvaret till det fakturerade värdet 

var tillämplig trots att villkoren kolliderade, eftersom den var fördelaktig för säljaren. 

Domstolen vägrade dock särbehandla vissa klausuler från ena parten som var fördelaktiga för 

motparten. Istället valde domstolen att se de kolliderande villkoren som en helhet och fastslog 

således att varken köparens eller säljarens kolliderande standardvillkor är tillämpliga. 

Felansvaret skulle alltså bestämmas genom CISG:s stadganden.  

Domstolen framhävde att utgången hade varit densamma även om man tillämpat ”last shot” 

modellen. Detta eftersom det hade stridit mot principen om ”good faith” i Artikel 7(1) CISG, 

för säljaren som ju sände över sitt standardavtal sist, att anta att om säljaren inte protesterar 

mot avtalet så är denne endast är villig att låta de klausuler som är fördelaktiga för säljaren 

vara gällande. 

5.3.2. Oberlandesgericht, Köln, 16 W 25/06 

I Oberlandesgericht, Köln, 16 W 25/06 beställde en tysk köpare en buss från en säljare med 

huvudsäte i Nederländerna. På baksidan av ordern bifogade köparen sitt standardavtal på 

tyska. Säljaren svarade med en orderbekräftelse med hänvisning till sitt eget standardavtal 

skrivet på holländska. Båda standardavtalen innehöll en klausul som sa att eventuella tvister 

skulle lösas vid domstol i orten där säljaren har sitt huvudsäte. Enligt köparen skulle bussen i 

enlighet med överenskommelsen ha stötdämpande säten. Bussen visade sig sakna säten med 

stötdämpare och köparen stämde säljaren pga. fel vid domstolen i Köln, Tyskland. Köparen 

menade att köpet skett genom säljarens dotterbolag med säte i Köln och därför skulle tvisten 

lösas vid tysk domstol. Säljaren förnekade detta med hänvisning att denne hade sitt huvudsäte 

i Nederländerna och att bolaget i Köln var ett oberoende kommersiellt bolag.  

Domstolen fann att CISG var tillämplig eftersom Tyskland och Nederländerna ratificerat 

konventionen och parterna inte hade uteslutit tillämpningen av CISG. Därefter fastslog 

domstolen att åtminstone de delar av standardvillkoren som överensstämmer med varandra 

ska anses vara del av det bindande avtalet. Vad gäller de villkoren som är i konflikt ska ”last 

shot” modellen tillämpas. 

                                                           
63 Se Artikel 19(1) och (3) CISG. 
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5.4. Analys 

Till skillnad från 6 § 2st AvtL består artikel 19 CISG inte av dubbla subjektiva rekvisit. 

Däremot fastslås även i 19(1) CISG en mekanisk syn på avtalsslutet vilket innebär att alla 

situationer av battle of forms skulle leda till att dissens föreligger. Det har ännu inte tagits upp 

något fall av battle of forms där CISG varit tillämplig vid svensk domstol. Däremot har det i 

de ovan refererade rättsfall vid tysk domstol utvecklats intressanta lösningsförslag. Det råder 

dock ännu inte någon enhetlig lösning på problematiken. I Oberlandesgericht, Köln valde 

domstolen att tillämpa ”last shot” medan Bundesgerichtshof gav ”knock out” företräde även 

om man ansåg att ”last shot” i det fallet hade givit samma resultat. 

6. Battle of forms i amerikansk rätt 

6.1. Inledning 

Sektion 2-207 UCC innehåller bestämmelser om hur man ska lösa problemen som uppstår vid 

”battle of forms”.64 Denna lag var för övrigt bland de första, med sådana bestämmelser.65 

Stadgandet i 2-207 UCC upphäver den tidigare synen inom common law att alla svar som 

innehåller tillägg eller ändringar av det ursprungliga anbudet ska anses vara avslag i förening 

med nytt anbud.66  

6.2. Lagstadgade regler om battle of forms 

”(1) A definite and seasonable expression of acceptance or a written confirmation which is 

sent within a reasonable time operates as an acceptance even though it states terms 

additional to or different from those offered or agreed upon, unless acceptance is expressly 

made conditional on assent to the additional or different terms. 

(2) The additional terms are to be construed as proposals for addition to the contract. 

Between merchants such terms become part of the contract unless: 

(a) the offer expressly limits acceptance to the terms of the offer; 

(b) they materially alter it; or 

(c) notification of objection to them has already been given or is given within a reasonable 

time after notice of them is received. 

(3) Conduct by both parties which recognizes the existence of a contract is sufficient to 

establish a contract for sale although the writings of the parties do not otherwise establish a 

contract. In such case the terms of the particular contract consist of those terms on which the 

writings of the parties agree, together with any supplementary terms incorporated under any 

other provisions of this Act”.67 

För att underlätta förståelsen av denna, inte alltid lättolkade regeln illustreras nedan ett 

exempel, till vilket jag kommer återkoppla vid förklarandet av lagrummet. 

Köparen A beställer varor från säljaren B. I sin order bifogar köparen standardvillkor som 

bl.a. säger att säljaren B genom att acceptera ordern, åtar sig ansvar för fel i varan. Parterna 

är överens om kvantiteten, priset, tiden, och platsen. Säljaren B sänder därmed över en 

orderbekräftelse, till vilken han/hon bifogar sitt eget standardavtal med en klausul som säger 

                                                           
64 Jacobs, The battle of the forms, 1985 s. 307. 
65 Lando, Kampen om formularen, 1988 B, s.3. 
66 Jacobs, The battle of the forms, 1985 s. 307. 
67 Section 2-207 UCC 
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att säljaren B friskriver sig från allt ansvar. Dessutom finns en klausul som säger att 

eventuella tvister ska lösas vid skiljedomstol. I köparen A:s standardavtal finns ingen 

motsvarande klausul om tvistelösning. Föreligger ett bindande avtal? Vilka villkor ska gälla 

om avtal har kommit till stånd?  

Om B inte har levererat varorna till A, föreligger enligt common law inte något bindande 

avtal eftersom A:s order innehåller tillägg i förhållande till det ursprungliga anbudet. Det får 

till följd att accepten anses vara ett avslag i förening med nytt anbud, till vilken B har att ta 

ställning till om denne vill acceptera detta eller ej. Om B däremot levererar varorna till A, 

som i sin tur tar emot desamma och utan att göra invändningar agerar som att ett avtal 

föreligger, ses detta som en accept av B:s nya anbud och dennes villkor anses gälla. Här gäller 

alltså ”last shot” modellen.68 

Enligt 2-207(1) UCC föreligger ett bindande avtal trots att anbudsmottagarens accept 

innehåller tillägg eller ändringar (additional or different) gentemot det ursprungliga anbudet. I 

vårt fall hade troligen A:s order ansetts vara en accept trots att den innehåller tillägg eller 

ändringar och ett bindande avtal har då kommit till stånd. Antag att B levererar varorna till A 

som utan att protestera tar emot dem och därefter uppkommer en tvist. Frågan som 

uppkommer här är alltså vilka villkor som ska gälla i parternas avtalsförhållande?. Ovan 

nämndes att B som sist sände över sina villkor hade vunnit kampen enligt common law.69 

Enligt 2:207(2) UCC blir villkor som är ”additional” som huvudregel förslag till tillägg av 

avtalet. I detta stycke talas dock inte om villkor som är ”different” och hur man ska förhålla 

sig till dessa. I kommentarerna till lagen talar man dock om ”additional or different terms”70 

vilket indikerar att även “different” kan falla under denna reglering.71 

I exemplet ovan är ansvar för fel ett sådant villkor som faller under ”additional” eftersom 

båda parter i sina respektive standardavtal har klausuler som reglerar detta. Klausulen om 

skiljedom faller däremot under ”different” då endast A:s standardavtal innehåller en sådan.72 

Enligt 2:207(2) UCC fungerar alltså ”addtional” villkor som förslag till tillägg av avtalet. 

Andra meningen i detta stycke säger dock att sådana ”additional” villkor automatiskt blir en 

del av avtalet om båda parterna är näringsidkare/köpman. Detta förutsätter dock att anbudet 

har gjorts beroende av att villkoren däri accepteras (s.k. skyddsklausuler) enligt 2:207 (2)(a) 

UCC. Dessutom får  villkoren inte väsentligt ändra avtalet enligt 2:207 (2)(b) UCC. Slutligen 

måste reklamation till motparten ske inom skälig tid från det att man fått kännedom om 

villkoren i enlighet med 2:207 (2)(c) UCC.73 

Hur vet man då när ändringen är väsentlig? Enligt kommentarerna är ändringen väsentlig om 

den resulterar i ”surprise or hardship if incorporated without express awareness by the other 

party”74. Ett exempel på vad en sådan väsentlig ändring kan vara är: en klausul som 

förhindrar säljarens rätt att vid utebliven betalning av faktura från köparen sida, kunna säga 

upp avtalet75. Antag att B:s ”additional” villkor väsentligt ändrar avtalet. I sådant fall 

                                                           
68 Stone & Adams, Uniform commercial code in a nutshell, 2012 s. 14. 
69 Ibid s. 14ff. 
70 The Official Code Comment 3. 
71 Stone & Adams, Uniform commercial code in a nutshell, 2012 s. 15. 
72 Ibid s. 15. 
73 Stone & Adams, Uniform commercial code in a nutshell, 2012 s. 15. 
74 The Official Code Comment 4. 
75 The Official Code Comment 4. 
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föreligger ett bindande avtal i enlighet med B:s villkor. Till skillnad från common law, ges i 

UCC alltså företräde åt ”first shot” modellen.76 

Antag avslutningsvis att A och B inte upprättar något säljavtal. A levererar trots detta varorna 

och B betalar därefter för dem, så småningom uppkommer tvist. I sådant fall har enligt 2:207 

(3) UCC avtal kommit till stånd trots att något skriftligt kontrakt inte upprättats. Detta pga. att 

parterna agerat som om de vore i ett avtalsförhållande. Stadgandet säger vidare att 

avtalsinnehållet i sådant fall består av de villkor som parterna skriftligt är överens om. I de 

delar sådan överenskommelse inte kan finnas tillämpas UCC:s dispositiva regler för att fylla 

dessa ”luckor”.77 

6.3. Battle of forms i amerikansk rättspraxis 

6.3.1. Roto- Lith Ltd v  FP Barlett & Co 

Roto- Lith Ltd v  FP Barlett & Co78 var ett av de första fallen där 2-207 UCC tillämpades. 

Roto- Lith Ltd tillverkade b.la. plastpåsar för paketering av grönsaker. FP Barlett & Co. 

Tillverkade klisteremulsion som användes till förslutning av plastpåsarna. Olika typer av 

klisteremulsioner användes beroende på vilket syfte plastpåsarna skulle uppfylla. Roto-Lith 

beställde klisteremulsion från FP Barlett. Sedermera visade det sig att klistret inte kunde 

försluta påsarna och tvist uppkom. På framsidan av orderbekräftelsen från FP Barlett angavs 

att det inte föreligger någon garanti och vidare hänvisades till ett standardavtal på baksidan av 

dokumentet som innehöll en mer detaljerad garantifriskrivningsklausul. Standardavtalet 

innehöll vidare en s.k. skyddsklausul som sa att köparen omedelbart måste meddela säljaren 

om denne inte önskar acceptera säljarens standardavtal. Köparen protesterade inte mot 

standardvillkoren utan betalade fakturan och påbörjade användningen av klisteremulsionen. 

Köparen framhävde att klausulen som sade att det inte föreligger någon garanti var en 

väsentlig förändring, dvs. ”materially altered it”. Detta fastslog domstolen. Köparen menade 

vidare att ett avtal kommit till stånd genom accepten men att denna garantiklausul inte blev en 

del av avtalet eftersom köparen inte accepterat denna klausul. Domstolen fastslår däremot att 

ett bindande avtal föreligger i enlighet med de delar i avtalet som överensstämmer, och att de 

delar som är ”different” ska ses som ett nytt anbud. Domstolen frångår vidare vad som sägs i 

UCC 2-207(2) UCC, att tillägg skall ses som ett förslag till tillägg i avtalet. Istället fastslås att 

köparen genom att ha tagit emot varorna, trots sin vetskap om klausulen, blivit bunden av 

avtalet i enlighet med säljarens standardavtal.  

6.3.2. USEMCO inc v Marbro Co Inc 

I USEMCO inc v Marbro Co Inc79 hade Marbro som entreprenör beställt en pumpstation från 

USEMCO som skulle installeras i en av kommunen beställd avloppsanläggning. USEMCO 

hade genom sin lokala återförsäljare i Maryland fått kännedom om upphandlingen och sände 

därför offerter till olika entreprenörer, bland dem var Marbro som sedermera vann 

upphandlingen. I sina offerter till entreprenörerna infördes bl.a följande text:   

“USEMCO proposes to offer for sale the equipment described below, subject to the Standard 

Terms and Conditions of Sale contained in USEMCO's Order Acknowledgement Form”.80 

                                                           
76 Stone & Adams, Uniform commercial code in a nutshell, 2012 s. 16. 
77 Stone & Adams, Uniform commercial code in a nutshell, 2012 s. 17. Se även Göransson, Kolliderande 

standardavtal, 1988  s. 44. 
78 297 F.2d 497. 
79 483 A.2d 88. 
80 Ibid. 
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Marbro lade en order på b.la. 2 pumpstationer. USEMCO sände därefter en orderbekräftelse 

tillsammans med ett standardavtal. 

Domstolen fastslår inledningsvis att den första offerten från USEMCO inte kan antas utgöra 

ett anbud i rättslig mening.81 Detta eftersom offerten sade att ”any sale of that equipment at 

that price would be subject to terms and conditions to be disclosed later”.82 Således krävdes 

det ytterligare ageranden från USEMCOS sida för att ett avtal skall kunna komma till stånd 

även om motparten skulle acceptera. Dessutom sade offerten inte ”USEMCO offers for 

sale”83 utan ”proposes to offer for sale”,84 vilket enligt domstolen tyder på att parten inte 

ansåg detta vara ett anbud. 

Domstolen menar här alltså att Marbro´s order är att betrakta som det första anbudet i rättslig 

mening. Därefter görs en prövning huruvida USEMCO´s orderbekräftelse ska ses som en 

accept och vilken betydelse, om någon, det bifogade standardavtalet skulle få. Domstolen 

kommer här fram till två olika lösningar som leder till samma resultat.  

Den ena lösningen är att man fastslår att inget avtal har kommit till stånd eftersom USEMCO 

gjort sin accept villkorad av att motparten godtar acceptens villkor, enligt 2-207(1) UCC. 

Marbro har inte skriftligen godtagit ändringarna i accepten, men domstolen menar att parterna 

anses vara bundna av avtalet utifrån sitt handlande i enlighet med 2-207(3) UCC. Däremot 

gäller enligt domstolen inte tilläggen eftersom de inte är överens om detta i sitt skriftliga 

avtal.  

Den andra lösningen är enligt domstolen att man ser standardavtalet som ett förslag till tillägg 

av avtalet enligt 2-207(2) UCC. Trots att Marbro då inte protesterade mot standardavtalet i 

enlighet med 2-207(2)(c) UCC, blev det inte en del av avtalet eftersom det innebar en 

väsentlig förändring i förhållande till anbudet enligt 2-207 (2)(b) UCC. 

6.3.3. Daitom inc v. Pennwalt Corp. 

Ett av de mest intressanta fallen för denna studie är Daitom inc v. Pennwalt Corp.85 Pennwalt 

sände i det här fallet ett anbud om försäljning av torkanläggningar. Till anbudet bifogades en 

rad standardvillkor, bland dem fanns en klausul som begränsade säljarens felansvar till högst 

ett år efter leverans. Daitom svarade med en orderbekräftelse till vilken bifogades köparens 

egna standardvillkor. En av klausulerna gav köparen rätt att vidta sanktioner vid fel men 

någon tidsrymd var ej angiven. Däremot infördes en hänvisning till dispositiv rätt. Dessutom 

fanns en s.k. skyddsklausul som sade att avtal endast sluts enligt de egna villkoren. 

Domstolen fastslår inledningsvis att Pennwalts offert utgjorde ett anbud i rättslig mening. Vad 

gäller Daitoms ordersbekräftelse och huruvida denna ska ses som en rättslig accept resonerade 

domstolen annorlunda än vad som gjorts i det ovan presenterade Roto-fallet. Där menade 

domstolen att ett svar med villkor som väsentligen ändrar anbudet måste anses ha gjorts 

villkorad av att motparten accepterar villkoren. Om så inte sker föreligger alltså inte ett avtal. 

Här valde domstolen istället en annan väg med referering till fallet Dorton v Collins & 

Aikman Corp86. I detta fall fastslog domstolen att “ the conditional nature of the acceptance 

should be so clearly expressed in a manner sufficient to notify the offeror that the offeree is 

                                                           
81 Göransson, Kolliderande standardavtal, 1988 s. 46ff. 
82 483 A.2d 88. 
83 483 A.2d 88. 
84 Ibid. 
85 741 F.2d 1569. 
86 453 F.2d 1161. 
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unwilling to proceed with the transaction unless the additional or different terms are included 

in the contract”.87 Det ställdes alltså högre krav på expliciteten för att ett avtalslöst tillstånd 

ska anses föreligga. Då detta krav inte ansågs uppfyllt förelåg enligt domstolen en accept i 

rättslig mening och ett avtal hade således kommit till stånd. Frågan som nu uppkom var 

huruvida Pennwalts ettåriga felansvarsbegränsning eller Daitoms hänsvisning till UCC:s 

dispositiva regler skulle gälla?  

Domstolen söker vidare utreda hur man ska förhålla sig till att 2-207(2) endast talar om 

”additional terms” och inte ”different”,88 och synes urskilja tre möjliga tillvägagångssätt. Det 

första är att låta ”different” falla in tillsammans med begreppet ”additional”.89 Detta innebär 

enligt domstolen att ”different terms” aldrig kan bli del av avtalet eftersom de per definition 

alltid utgör en väsentlig skillnad. Det andra är att man anser att de villkor som är ”different” 

inte blir en del av avtalet eftersom 2-207(2) endast talar om ”additional terms”. Utgången blir 

därmed densamma som i alternativ ett, nämligen att ”different terms” aldrig blir en del av 

avtalet. Domstolen valde slutligen det tredje tillvägagångssättet, den s.k. ”knock-out rule”, 

som innebär att villkoren som är i konflikt slår ut varandra. För att fylla dessa ”luckor” som 

uppstår i avtalet används UCC:s dispositiva regler, de s.k. ”gap fillers”. 

Domstolen valde att frångå den enligt common law använda tolkningsmetoden att det sist 

översända standardavtalet i alla lägen ska ges företräde. UCC 2-207 hade enligt domstolen 

tillkommit som en reform mot just ”last shot” modellen. Domstolen fann dock att inte heller 

”first shot” kunde bidra till en adekvat lösning till ”battle of the forms” eftersom det även 

enligt den modellen i många fall avgjordes av slumpen vem som översände det första 

standardavtalet.90 

  

                                                           
87 Ibid. 
88 Jfr. UCC 2-207(1).  
89 Se The Official Code Comment 3 som förespråkar ett sådant analogislut. 
90 741 F.2d 1569 (10th Cir. 1984), se även Göransson, Kolliderande standardavtal, 1988 s. 48ff. 
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7. Battle of forms i engelsk rätt 

7.1. Butler Machine Tool Co Ltd v Ex-Cell-O Corpn (England) Ltd. 

I Butler Machine Tool Co Ltd v Ex-Cell-O Corpn (England) Ltd91 sände säljaren en offert om 

försäljning av en maskin. Leverans skulle ske inom tio månader. Offerten innehöll en s.k. 

skyddsklausul som sa att säljarens villkor skulle gälla framför eventuella villkor från köparens 

sida. Villkoren innehöll vidare en prisvariationsklausul. Köparen lade några dagar senare en 

order på en maskin. Till ordern bifogades köparens egna villkor innehållande en 

skyddsklausul. Köparens villkor skilde sig väsentligen från säljarens framförallt då de inte 

innehöll någon prisvariationsklausul. I nederkanten av dokumentet fanns en ”tear-off slip” 

med texten “We accept your order on the Terms and Conditions stated thereon” som skulle 

skrivas under och återsändas till köparen. En vecka senare skrev säljaren under och återsände 

den tillsammans med ett brev där de skrev att ordern blivit bekräftad i enlighet med säljarens 

ursprungliga standardvillkor. När leverans skedde hävdade säljaren att priset ökat med 2 892 

pund. Köparen vägrade betala för prisökningen. 

De tre ledamöternas tillvägagångssätt skilde sig något. Lawton LJ och Bridge LJ såg säljarens 

återsändande av den undertecknade ”tear-off slip” som en accept av köparens nya anbud. 

Säljarens ursprungliga anbud hade ”dödats” av det nya anbudet och kunde därför inte anses 

gälla genom att säljaren återigen hänvisade till det. Således tillämpade de en mekanisk 

lösningsmodell och gav företräde åt ”last shot”.  

Lord Denning valde däremot ett öppnare tillvägagångssätt. Lord Denning fann inledningsvis, 

efter att ha gått igenom de skriftliga dokumenten att det inte fanns något tvivel om att ett 

bindande avtal slutits. Frågan var därmed vilka villkor som skulle gälla? Efter att ha beskrivit 

flera olika lösningsmodeller ansåg Lord Denning att man måste få en helhetsbild av 

dokumenten som visade på parternas agerande innan leveransdatumet inträffat. Genom 

tolkning av samtliga data som kommit fram genom dokumenten fann Lord Denning att 

dokumentet med ”tear-off slip” fick avgörande verkan. De tre ledamöterna var ense om att 

detta dokument skulle gälla mellan parterna men Lord Denning valde här att gå ifrån det 

mekaniska synsättet som präglat common-law i århundraden.92 

7.2. Analys 

Section 2-207 UCC tillkom som ovan nämnts som en reform mot ”spegelbildsregeln” och 

”last shot” modellen. Istället skulle battle of forms i enlighet med lagrummet tillämpa ”first 

shot” modellen.  I det tidiga rättsfallet Roto- Lith Ltd v  FP Barlett & Co ser vi dock hur 

domstolen direkt föll tillbaka på common law och gav det sist översända dokumentet 

företräde trots att lagkommentaren avvisar detta.93 I USEMCO inc v Marbro Co Inc tycks 

domstolen valt att göra en mer fri tolkning än vad man gjort i det tidigare Roto- Lith. 

Domstolen valde den här gången att tillämpa UCC:s bestämmelser och därmed frångå 

common law. Domstolen fastställde således att ett bindande avtal förelåg. Däremot ansågs att 

standardvillkoren utgjorde en väsentlig ändring av avtalet och kunde därmed inte utgöra 

avtalsinnehåll. Således fick frågan huruvida ”first shot” eller ”last shot” hade tillämpats inte 

något svar, denna fråga får dock sitt svar i det senare  Daitom-fallet. I Daitom inc v. Pennwalt 

Corp gjorde domstolen för första gången en utförlig utredning kring hur man ska förhålla sig 

till att section 2-207(2) till skillnad från section 2-207(1) endast talar om ”additional terms”. I 

den officiella lagkommentaren står det att man ska tolka in begreppet ”different” tillsammans 

                                                           
91 [1979] 1 All ER 965, [1979] 1 WLR 401. 
92 Se även Göransson, Kolliderande standardavtal, 1988  s. 61ff. 
93 Göransson, Kolliderande standardavtal, 1988 s. 46. 
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med ”additional”.94 Domstolen menar däremot att detta tillvägagångssätt skulle innebära 

villkor som är ”different” aldrig skulle bli en del av avtalet eftersom de per definition alltid 

innebär en väsentlig ändring. Precis som i Roto-Lith väljer alltså domstolen här att frångå vad 

som sägs i lagkommentaren. Till skillnad från Roto-Lith faller domstolen dock inte tillbaka på 

common law utan går istället i helt motsatt riktning. Först och främst avfärdas ”last shot” med 

motiveringen att stadgandet i UCC tillkom för att frångå denna föråldrade lösningsmodell. 

Istället för att välja den av lagkommentaren förespråkade ”first shot” modellen tillämpar 

domstolen en för amerikansk rätt och common law ovanlig lösning, nämligen den s.k. 

”knock-out rule”.  

Även om Lord Denning i Butler Machine-fallet inte valde att gå så långt som att tillämpa 

”knock-out rule” så synes det kunna urskiljas en friare inställning till tolkningen av battle of 

forms även i England. Lord Denning kom slutligen fram till samma domslut som sina 

kollegor och en del kritiker menar att hans motivering av domskälen endast var ett mer 

sofistikerat sätt att paketera ”last shot” modellen.95 

I jämförelsen mellan framförallt Roto-Lith och Butler Machine kan vi urskilja en del likheter 

men även skillnader. Den viktigaste skillnaden synes vara att man i det engelska fallet inte 

lade någon vikt vid s.k. skyddsklausuler. Förklaringen till detta är att England saknar en 

motsvarighet till section 2-207(1) UCC som ger sådana klausuler en stark ställning. 

Gemensamt är däremot att domstolen i ingetdera av fallen valt att lägga en avgörande vikt vid 

realhandlandet vilket man förmodligen hade gjort i äldre tillämpning av common law.96 

 

  

                                                           
94 The Official Code Comment 3. 
95 Göransson, Kolliderande standardavtal, 1988  s. 63. 
96 Ibid s. 63ff. 
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8. Lösningsmodell på battle of forms i UNIDROIT 

8.1. Inledning 

Tillämpning av de avtalsmekaninska reglerna om anbud och accept leder i enlighet med 

Article 2.1.11(2) UNIDROIT till två utgångar. Den ena är att det föreligger ett kontraktslöst 

tillstånd om den påstådda accepten skiljer sig från det ursprungliga anbudet, detta leder till att 

accepten anses vara ett avslag i förening med ett nytt anbud. Den andra är att parterna har 

börjat utföra sina åtaganden utan att sätta sig emot varandras villkor. I detta läge anses ett 

bindande avtal ha kommit till stånd med de senast översända villkoren som grund (last shot).97 

UNIDROIT innehåller generella regler för internationella kommersiella avtal. För att 

regleringen i UNIDROIT ska bli tillämplig måste parterna vara överrens om detta och i sitt 

avtal hänvisa till UNIDROIT. Dessutom kan UNIDROIT bli tillämplig om parterna i sitt avtal 

inte har bestämt vilken lag som ska reglera deras förhållande.98 

8.2. The ”knock-out” rule 

”Last shot” modellen må vara en lämplig lösning då någon av parterna klart framför att det är 

av avgörande vikt för avtalsslutet att just deras standardiserade villkor följs. I verkligheten är 

dock ofta situationen den att parterna hänvisar till sina standardavtal mer eller mindre 

slentrianmässigt, exempelvis genom att infoga standardvillkoren eller enbart referera till dem 

på baksidan av en order eller orderbekräftelse. Vanligtvis är parterna inte ens medvetna om att 

deras respektive standardavtal skiljer sig åt. I sådana situationer finns det inte någon 

anledning att efter avtalets ingående, låta parterna ifrågasätta avtalets existens eller, om 

utförande redan har skett, låta de villkor som senast hänvisats till vara gällande.99 

Därför har man i UNIDROIT valt en annan lösning, detta genom ett stadgande som särskilt 

reglerar battle of forms, nämligen Article 2.1.22 UNIDROIT som lyder enligt följande: 

Where both parties use standard terms and reach agreement except on those terms, a contract 

is concluded on the basis of the agreed terms and of any standard terms which are common in 

substance unless one party clearly indicates in advance, or later and without undue delay 

informs the other party, that it does not intend to be bound by such a contract.100 

Detta stadgande innebär att om parterna når en överenskommelse på alla punkter i övrigt 

förutom på de standardiserade villkoren, så är ett avtal ingånget på de överenskomna 

punkterna medan de standardvillkor som inte kan harmoniseras ”slår ut varandra”.101 Detta 

illusteras med följande exempel. 

A lägger en beställning på en maskin från B, i vilken priset, betalningsförutsättningar, 

leveransdatum och plats för leverans anges. I sin order bifogar A sina standardvillkor som är 

förtryckta på baksidan. B avger en accept genom att sända iväg en orderbekräftelse med sina 

egna standardvillkor förtrycka på baksidan. Konflikt uppstår och A vill sedermera dra sig ur 

överenskommelsen med hänvisningar till att inget bindande avtal har kommit till stånd 

eftersom det inte fanns någon överenskommelse om vilkendera av parternas standardvillkor 

ska gälla. Eftersom parterna är överens om grundläggande villkor, har ett bindande avtal 

                                                           
97 Unidroit Principles, 2004 s. 72. 
98 Ibid. s. 1. 
99 Ibid s. 72. 
100 Article 2.1.22 UNIDROIT. 
101 Unidroit Priciples, 2004 s. 72, se även Ramberg, Allmän Avtalsrätt, 2016 s. 158. 



23 
 

kommit till stånd på basis av de villkoren. De standardvillkor som således inte går att 

harmonisera slår härmed ut varandra. 102 

En part kan dock göra så att denna ”knock out” regel inte blir tillämplig. Detta genom att i 

förväg eller vid senare tillfälle ”clearly indicate” att denne inte vill bli bunden av ett avtal 

som inte baseras på de egna standardvillkoren. Vad en sådan ”clear indication” innebär i 

praktiken kan däremot inte fastslås i någon absolut term. Vad man kan säga är dock att det 

normalt inte räcker att infoga en sådan klausul i sina standardvillkor. En part måste snarare i 

sitt anbud eller accept specifikt deklarera en sådan utfästelse.103 

  

                                                           
102 Unidroit Principles 2004 s. 72. 
103 Ibid s. 73. 
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9. Lösningsmodell på battle of forms i PECL 

9.1. Inledning 

PECL är framtaget av the Commission on European Contract Law som består av jurister från 

samtliga medlemstater inom EU.104 I Article 1:101 PECL definieras tillämpningsområdet 

enligt följande: 

(1) These Principles are intended to be applied as general rules of contract law in the 

European Communities. 

(2) These Principles will apply when the parties have agreed to incorporate them into their 

contract or that their contract is to be governed by them. 

(3) These Principles may be applied when the parties: 

(a) have agreed that their contract is to be governed by "general principles of law", the "lex 

mercatoria" or the like; or 

(b) have not chosen any system or rules of law to govern their contract. 

(4) These Principles may provide a solution to the issue raised where the system or rules of 

law applicable do not do so.105 

9.2. Battle of forms i Article 2:209 PECL 

(1) If the parties have reached agreement except that the offer and acceptance refer to 

conflicting general conditions of contract, a contract is nonetheless formed. The general 

conditions form part of the contract to the extent that they are common in substance. 

(2) However, no contract is formed if one party: 

(a) has indicated in advance, explicitly, and not by way of general conditions, that it does not 

intend to be bound by a contract on the basis of paragraph (1); or 

(b) without delay, informs the other party that it does not intend to be bound by such contract. 

(3) General conditions of contract are terms which have been formulated in advance for an 

indefinite number of contracts of a certain nature, and which have not been individually 

negotiated between the parties.106 

9.3. Regelns räckvidd 

Stadgandet i Article 2:209 PECL tillämpas inte i alla situationer då parterna har olika 

uppsättningar av standardavtal. För det första kan parterna ha kommit överens om att det ena 

eller andra standardavtalet ska gälla. Detta kan vara fallet då parterna explicit har kommit 

överens om att det ena standardavtalet ska reglera deras avtal. Ett exempel kan vara att ena 

parten har undertecknat ett dokument som anses vara det bindande avtalet, i detta dokument 

fanns motpartens standardavtal bifogat. Det spelar då ingen roll att parten vid tidigare 

korrespondens/förhandling har refererat till sitt eget standardavtal.107  

För det andra uppkommer frågan vilket eller vilka villkor som gäller först när 

standardvillkoren är i verklig konflikt. Detta är inte alltid fallet. Det må vara på det sättet att 

ena partens standardavtal innehåller villkor som är underförstådda/ingår i alla avtal av den 

typen. Det kan även vara så att villkoren endast listar tekniska specifikationer av varan eller 

tjänsten som ska levereras av en viss part. Sådana klausuler/villkor är ofta inte i strid med 

                                                           
104 Unidroit principles 2004 s. xxi. 
105 Article 1:101 PECL. 
106 Article 2:209 PECL. 
107 Lando & Beale, Principles of European contract lax parts 1 and 2, 2000 s. 181. 

https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl/#toc_37
https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl/#toc_37
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motpartens standardavtal som kanske inte innehåller någon klausul som berör dessa 

punkter.108 

Det kan dock föreligga en situation av battle of forms även om enbart ena partens 

standardavtal innehåller klausuler om en viss punkt. Ett sådant fall är när klausulen avviker 

från lagens regler och det är underförstått att motpartens vilja var att lagens regler ska täcka 

denna punkt. Det kan alltså vara så att säljarens anbud innehåller ett standardavtal med en 

klausul som reglerar prisökningar. Köparen sänder en accept med bifogande av sitt eget 

standardavtal som dock inte säger något om prisökningar. I detta fall blir Article 2:209 PECL 

tillämplig.109 

9.4. Avtalsbundenhet enligt Article 2:209 PECL 

Enligt Article 2:209 PECL föreligger alltså ett bindande avtal trots att parternas standardavtal 

kolliderar. Detta är ett undantag från regeln om oren accept i Article 2:208 PECL. Enligt 

Article 2:208 PECL är en ändrad/oren accept endast giltig om ändringen i förhållande till 

anbudet är oväsentlig. Är ändringen väsentlig ska accepten ses som ett avslag i förening med 

nytt anbud. Om en part däremot tar emot det nya anbudet utan att protestera mot detsamma 

och därefter fullgör sin skyldighet enligt avtalet, anses detta vara en accept av att det 

föreligger ett avtal enligt Article 2:204 (1) PECL. Enligt Article 2:209 PECL kan det föreligga 

ett bindande avtal genom utbytet av standardavtal. Detta är oavhängigt av, om fullgörelse ägt 

rum eller ej.110 

Enligt Article 2:209 (2)(a-b) PECL kan en part antingen i förväg eller efter att avtal ingåtts 

ange att denne inte önskar bli bunden av avtalet. För att i förväg undvika sådan bundenhet 

måste detta anges explicit, det räcker alltså inte med att införa detta i en klausul i 

standardavtalet. Detta pga. att det i praktiken är så att en part som i sitt standardavtal infogar 

en s.k. skyddsklausul ofta inte motsätter sig motpartens kolliderande standardvillkor utan 

agerar såsom att ett bindande avtal har kommit till stånd. Däremot kan en part undvika 

bundenhet efter att avtalet anses ingånget, om denne inom skälig tid meddelar motparten att 

han/hon inte längre önskar vara bunden av avtalet.111 

9.5. Vilka villkor gäller ? 

Om det anses föreligga ett bindande avtal, trots att standardavtalen kolliderar, uppkommer 

frågan: vilka villkor ska gälla? Många rättsordningar besvarar frågan genom att tillämpa 

någon av ”shot” modellerna där alltså antingen det första eller sist refererade standardavtalet 

gäller fullt ut. Vilken part som avfyrat det första eller sista skottet avgörs ofta av slumpen. 

Enligt Article 2:209 PECL blir därför standardvillkor en del av avtalet endast i de fall de är 

”common in substance”. De villkor som inte stämmer överens kommer alltså att ”slå ut 

varandra”. Eftersom parterna inte är överens om vilket av de respektive standardavtalen ska 

gälla, kan inte företräde ges åt varken det ena eller det andra.112  

Det är sedan domstolens roll att fylla de ”luckor” som uppstår när villkoren slår ut varandra. 

Domstolen kan tillämpa olika stadganden i PECL för att lösa problematiken som uppstår när 

standardvillkoren kolliderar. Handelsbruk och sedvänja mellan parterna kan här vara särskilt 

viktigt enligt Article 1:105 PECL. I sådana fall ligger särskild vikt vid standardavtal som har 

                                                           
108 Lando & Beale, Principles of European contract lax parts 1 and 2, 2000  s. 181ff. 
109 Ibid s. 182. 
110 Ibid s. 182. 
111 Ibid s. 182. 
112 Ibid s. 182ff. 
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utfärdats av någon neutral organisation, exempelvis General conditions of the Economic 

Commission of Europé. Om den specifika problematiken eller villkoret inte explicit uttrycks i 

PECL eller inte går att lösa med hjälp av handelsbruk och sedvänja, kan domstolen söka 

lösning genom att beakta avtalets syfte och natur och därefter fylla luckorna med vad som 

anses vara ”good faith and fair dealing” enligt Article 6:102. Detta kan illustreras med 

följande exempel.113 

”Part A beställer varor från B. A:s order säger att säljaren måste ta ansvar för sen leverans 

även om dessa orsakades av force majeure(förhållande utanför säljarens kontroll). Säljarens 

orderbekräftelse utesluter ansvar för sen leverans pga. force majeure. Dessutom står det att 

köparen inte har rätt att frånträda avtalet om förseningen av leveranasen är kortare än sex 

månader. Leveranasen blir försenad i tre månader pga. force majeure och köparen vill 

avsluta avtalet eftersom denne inte längre har någon användning av varorna. Lösningen blir 

således att de båda klausulerna slår ut varandra och allmänna regler i PECL blir tillämpliga. 

Enligt Article 8:101(2) är säljaren inte ansvarig för uppkomna skador(vid force majeure), 

men köparen har rätt att frånträda avtalet om förseningen var av särskild vikt”.114 

Rekvisitet ”common in substance” förmedlar att det är det gemensamma i resultatet som är 

det avgörande, inte den gemensamma formuleringen. Det är dock inte alltid lätt att avgöra vad 

”common in substance” är.115 

”Part A sänder en order till B. På baksidan av ordern bifogas standardvillkor som bl.a. säger 

att eventuella tvister ska lösas vid skiljedom i London. B skickar en orderbekräftelse till A. På 

baksidan av denna orderbekräftelse finns en klausul som säger att alla tvister ska lösas vid 

skiljedom i Stockholm. Anbudet och accepten har det gemensamt att båda refererar till 

skiljedom. Klausulerna är dock inte ”common in substanse” då parterna inte är överens om 

platsen. Frågan blir då om parterna är överens om skiljedom? Domstolen kan fastställa att 

parterna i vart fall föreslog skiljedom framför allmän process, och därefter besluta att 

skiljedom ska ske i svarandes affärsort116. Om domstolen däremot anser att parterna eller 

åtminstone en av dem inte hade samtyckt till att låta tvister avgöras vid skiljedom om detta 

inte skedde vid en viss ort, kan domstolen ogiltigförklara klausulen och istället låta tvisten 

avgöras vid allmän domstol”.117 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113Lando & Beale, Principles of European contract lax parts 1 and 2, 2000  s. 183. 
114 Ibid s. 183. 
115 Ibid s. 183. 
116 Se art. 2 i Brussels Convention on Jurisdiction and Enforcment of Judgements in Civil and Commercial 

Matters. 
117 Lando & Beale, Principles of European contract lax parts 1 and 2, 2000 s. 183. 
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10. Analys 

Att lagstiftaren inte hade standardavtal för ögonen när avtalslagen trädde i kraft år 1915 bör 

vara en indikation på att denna lag som till stora delar står oförändrad sen dess, inte lämpar 

sig för en lösning av battle of forms. I doktrinen verkar man överrens om att så är fallet. 

Frånvaron av rättspraxis på området gör det ännu svårare att finna en lösning på denna 

problematik i svensk rätt. I svensk och övrig nordisk doktrin har ämnet under de senare 

decennierna fått allt större utrymme. Ett antal lösningsförslag så som ”first shot”, ”last shot”, 

fri tolkning och performance rule framhävs. Bortsett från Göransson och i viss mån Lando 

nöjer sig de flesta med att i ett fåtal rader nämna vilken lösningsmodell de föredrar utan någon 

vidare utredning. Av denna anledning tvingas jag något uppgivet inse att rättsläget i Sverige 

fortfarande är oklart. 

Artikel 19 CISG bygger precis som AvtL 6§ på ett mekaniskt synsätt på avtalsslutet. Dock 

med den väsentliga skillnaden att denna reglering inte omfattar det i AvtL 6§ 2st dubbla 

subjektiva rekvisitet. Ännu har inget fall av battle of forms där CISG varit tillämpligt avgjorts 

vid svensk domstol. Däremot finns det två intressanta rättsfall vid tyska domstolar som valt att 

tillämpa olika lösningsmodeller. Vid Oberlandesgericht, Köln, fastslog domstolen till att 

börja med att de delar av standardavtalen som överensstämde med varandra skulle anses 

utgöra en del av det bindande avtalet. Domstolen valde alltså inte att se standardavtalet som 

en helhet utan bröt ner det i sina beståndsdelar. För att fastställa vilka villkor som skulle gälla 

i de delar där de inte överensstämde tillämpade domstolen ”last shot” vilket innebär att det sist 

översända standardavtalet gällde fullt ut. I Bundesgerichtshof VIII ZR 304/00 ansåg domstolen 

däremot att de kolliderande standardvillkoren ”slår ut” varandra och vände sig istället till 

CISGs dispositiva regler för att fastställa avtalsinnehållet där ”luckorna” uppstått. 

I common law länderna är spegelbildsprincipen starkt rotad i rättsystemens DNA. I USA 

tillkom section 2-207 UCC som ett första steg på vägen mot en friare tolkningsmetod. Genom 

avgörandet i det tidiga Roto- Lith fallet demonstrerade domstolen dock en ovlija att frångå det 

sedan länge härjande mekaniska synsättet och gav trots UCCs syfte att få till stånd en ändring, 

”last shot” modellen företräde. I England saknas det någon motsvarighet till UCC. Rättsfallet 

Butler Machine visar att man i Storbritannien fortfarande står fast vid principerna som 

utvecklats i tidigare tillämpning av common law. I Lord Dennings motivering kan man dock 

urskilja en viss utveckling mot en för engelsk common law ovanlig friare tolkning. Man bör 

däremot vara försiktig med alltför entusiastiska slutsatser eftersom det inte finns någon senare 

rättspraxis som fastställer att man frångått ”last shot” modellen i England.  

Av allra störst intresse är dock Daitom-fallet. Domstolen tog i och med det här fallet ett stort 

steg bort från den sedan länge använda ”last shot” modellen och valde något överaskande att 

tillämpa ”knock-out rule”. Både PECL och UNIDROIT återfinns ”knock-out rule” men den 

kom att bekräftas i praxis för första gången genom Datiom-fallet. Denna lösningsmodell kan 

förvisso inte mäta sig i styrka med ”last shot” i fråga om förutsebarhet. I verkligheten avgör 

dock ofta slumpen i vilken ordning parterna sänder över sina respektive standardvillkor. Detta 

innebär att parterna riskerar att dras in i en kedja av oändliga dokumentväxlingar för att 

försäkra sig om att just deras standardvillkor blir det sist översända. I en vardag där avtal sluts 

allt snabbare och ofta mellan parter som befinner sig på olika kontinenter synes detta bromsa 

upp utvecklingen av handeln.  

När man genom ”knock out” fastställt vilka villkor som inte kan sammanjämkas ställs 

domstolen inför uppgiften att fylla de ”luckor” som uppstått. Frågan som uppstår här är 

huruvida man ska ge domstolen fria händer att genom tolkning fylla luckorna eller om 
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domarna i första hand ska vända sig till den dispositiva rätten. Ofta avtalar parter om annat än 

vad den dispositiva rätten reglerar av den enkla anledningen att de inte finner den dispositiva 

rätten tillfredställande för deras avtalsförhållande. Av denna anledning kan det tyckas vara 

ologiskt att falla tillbaka på just den reglering som parterna önskade undvika. Förutsebarheten 

talar dock för att domstolen bör vända sig till den dispositiva rätten i första hand vid utfyllnad 

av avtalsinnehållet. Först om det inte går att finna någon lösning i den dispositiva rätten bör 

domstolen tillskrivas fria händer att genom tolkning fylla ut de luckor som uppstår. 

10.1. Slutord 

”Knock-out” modellen verkar vinna alltmer mark i utländsk rätt och studien antyder att det för 

tillfället verkar vara den mest lämpliga lösningen på battle of forms. I svensk rätt är rättsläget 

dock fortfarande oklart. I skrivande stund ligger ett förslag om en gemensam köp- och 

avtalslag (CESL) för medlemsländerna på EU:s bord. Detta lagförslag har inte varit föremål 

för utredning i denna uppsats då den inte är gällande rätt. Av intresse är dock att CESL 

innehåller stadganden om battle of forms som i princip är identiska med PECL. Skulle 

lagförslaget röstas igenom och därmed bli bindande för samtliga medlemsländer skulle det 

innebära att vi i Sverige för första gången får en lösning på standardavtalskollisioner.   
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