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Sammanfattning  
Användningen av standardavtal kan knappast överskattas i dagens samhälle. Mängden 
standardavtal torde knappast avta. Ett av standardavtalets huvudsyftesyften, att effektivisera 
avtalsslutet, stämmer väl överens med företagens vilja att genomföra snabba avtalsslut med så 
liten resursåtgång som möjligt. En tvist som kan uppkomma i detta sammanhang är att 
olikartade standardavtal kolliderar. Detta kallas, internationellt sett, Battle of Forms. Det är en 
praktisk situation som med de grundläggande avtalsrättsliga reglerna är svårlöst. Syftet med 
uppsatsen är att bringa klarhet i hur den rättsliga problematiken kring Battle of Forms löses i 
Sverige respektive Tyskland. Även CISG, Unidroit och PECL’s lösningar på samma problem 
kommer att beröras. Det ska även göras en kritisk granskning av de olika lösningar som 
regelsystemen tillhandahåller. I sammanhanget ska det undersökas om det finns motstånd till 
dessa och om så är fallet ska delar av kritiken presenteras. För att kunna besvara mina 
frågeställningar, har det huvudsakligen, använts en traditionell rättsdogmatisk metod med 
komparativa inslag. 

Sverige saknar en direkt lagstadgad lösning på Battle of Forms, inte heller finns någon 
direkt rättpraxis. Sverige har försökt applicera bestämmelserna i 6 § AvtL på problemet, men 
denna passar illa i sammanhanget. Utöver bestämmelsen i AvtL återfinns det ett antal 
lösningsmodeller som kan läggas till grund för ett avgörande. Problemet är således fortfarande 
olöst i svensk rätt.  

Inte heller Tyskland har en rättsregel som är direkt tillämplig. Den tyska lagen ger dock viss 
vägledning. Avgörandet enligt tysk rätt ska ske med The knock-out doctrine som grund. När 
harmonisering inte är möjlig ska rättstillämparen falla tillbaka på The Last shot eller 
dispositiv rätt, det beror på förekomsten av abwehrklauseln (skyddsklausuler). 

Inte heller CISG har direkt reglerat hur problemet ska lösas. Även rättspraxis i CISG 
förespråkar att The knock-out doctrine ska ligga till grund. Vilket redskap som ska hjälpa till 
att fylla de luckor som harmoniseringen efterlämnar är något oklart. Det torde vara The last 
shot, dipositiv rätt eller en tolkning av artikel 7 om ”good faith”.  

Unidroit och PECL anger att överrensstämmande villkor ska tillämpas. Således ska 
rättstillämparen praktisera The knock-out doctrine. Reglerna ger dock ingen vägledning om 
hur luckorna som uppstår efter harmoniseringen ska fyllas. 

Det finns speciellt i den svenska litteraturen en stark kritik mot de olika lösningarna. 
Framförallt riktas kritiken mot bristande förutsebarhet och även mot risken för godtyckliga 
avgöranden. Det beror givetvis på vilken lösningsmodell som diskuteras.  

I Tyskland har det funnits och finns en lösning som rättstillämparen har att tillämpa. 
Skyddsklausuler har i Tyskland stor betydelse för avgörandet. Det finns även i dessa fall en 
kritik mot lösningen. Den riktar dock inte lika hård kritik mot bristande förutsebarhet. 
Kritiken riktas istället mot att tillämpningen av dispositiv rätt i vissa kommersiella 
förhållanden kan passa väldigt illa, samt att tillämpningen av The last shot leder till ett ”ping-
pong” liknande översändande av villkor. Även i den internationella rättsvetenskapliga världen 
har viss kritik framkommit som stämmer överens med den svenska och tyska kritiken. 
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Abstract 
The use of standard agreements can hardly be overestimated in the society of today. The 
amount of standard agreements should barely decrease. One of the standard agreement’s main 
purposes, to make the concluding of the contract more effective, strongly agrees with the 
companies will to accomplish fast concluding of agreements using as small resources as 
possible A dispute that can arise in these contexts is that dissimilar standard agreements 
collide. Between nations this is called Battle of Forms. It is a situation of practice which is 
difficult to solve through the basic rules of contract law.  The aim of the essay is to bring 
clarity into how the legal problems concerning Battle of Forms is solved in Sweden 
respectively Germany. Also CISG, Unidroit and PECL’s solutions of the same problem is 
going to be mentioned. A critical examining of the different solutions that the system of rules 
has in disposal will also be done. In the context of the situation an examination will show if 
there is any resistance towards these. If that is the case some parts of the critic will be 
presented. To be able to answer my questions at issue a traditional method of legal-dogmatism 
has been used together with comparative strains.  

Sweden lacks a direct law-prescribed solution of Battle of Forms, nor is there a direct legal 
usage. Sweden has tried to apply the directions of 6 § AvtL on the problem, but this one suits 
the context badly. Besides the directions in AvtL some solution models are found which can 
build the foundation for a settlement. Consequently the problem remains unsolved in the 
Swedish legal system.  

Neither does Germany have a legal rule which is directly applicable. Some guidance is 
however given from the German law. According to the German law the settlement should be 
settled with The knock-out doctrine as its foundation. When harmonising is not possible one 
should fall back on The Last shot or optional law, it depends on the occurrence of 
abwehrklauseln (protection clauses).  

Neither has CISG directly pointed on how to solve the problem. CISG’s legal usage also 
advocates that The knock-out doctrine should build the foundation. What tool that should be 
used to fill the holes that the harmonising leaves behind is somewhat indistinct. It should be 
The last shot, optional law or an interpretation of article 7 about “good faith”. 

Unidroit and PECL state that agreed terms shall be applied. Consequently the person 
applying the law should practise the Knock-out doctrine. However the rules give no guidance 
about how the arising holes should be filled after the harmonising. 

Above all Swedish literature directs strong criticism towards the different solutions. The 
criticism is especially pointed at the lack of predictability and also at the risk of making 
arbitrary settlements. This of course depends on what kind of solution model that is discussed. 

In Germany there has been, and still is, a solution which the person applying the law can 
use. In Germany protection clauses has an important role of the settlement. Even in these 
cases criticism is directed towards the solution. However the criticism is not as hardly directed 
towards the lack of predictability. Instead the criticism is pointed at the unsuitability of 
applying the optional law in some commercial relationships. And also that the applicability of 
the last shot results in a “ping pong” similar situation of passing terms back and force. Also in 
the international world of law some criticism has been delivered that agrees with both the 
Swedish and the German criticism.      
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Förkortningar 
Abs.   Absatz 
AGB   Allgemeine Geschäftsbedingungen  
AGBG Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeine 

Geschäftsbedingungen (AGB-Gesetz) 
AVLK Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i 

konsumentförhållanden 
AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar 

på förmögenhets område 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch 
BGH Bundesgerichtshof 
CISG United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods (Wien 1980) 
HD Högsta domstolen  
JFT Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 
JT Juridisk tidskrift 
KO    Konsumentombudsmannen  
KOV   Konsumentverket  
MD Marknadsdomstolen 
PECL   Principles of European Contract Law 
SvJT    Svensk Juristtidning  
Unidroit International Institute for the Unification of Private 

Law
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1. Inledning 
Denna uppsats inleds med en bakgrund till val av ämnesinriktning. Efter detta 
presenteras uppsatsens syfte samt frågeställningar. Därefter följer ett avsnitt om 
uppsatsens avgränsningar. Sedan följer metodavsnittet där författarens metodologiska 
tillvägagångssätt presenteras. 

1.1 Problembakgrund 
I Sverige och i Tyskland finns det lagbestämmelser som reglerar användandet av 
standardavtal. Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK) har bl.a. till syfte att 
kontrollera användningen av standardavtal. I den tyska rätten fanns fram till 2001 en lag som 
reglerade användandet av standardavtal, Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGBG). Lagen har dock trätt ur kraft och bestämmelserna återfinns 
numer i Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Användningen av standardavtal kan knappast 
överskattas i dagens samhälle. Den privata kunden konfronteras dagligen med dem. Första 
tanken går till de finstilta villkoren som säljaren tillhandahåller vid exempelvis försäljning av 
elektronik, möbler och bilar. Standardavtalen används dock inte endast vid inköp av 
kapitalvaror, det finns t.o.m. vissa standardiserade villkor när den enskilde hyr en videofilm. 
Eftersom framställningen koncentrerar sig på kollisionen mellan två olika standardavtal torde 
inte i konsumentförhållandet bli lika aktuellt. En konsument har inte ofta ett eget 
standardavtal som denne tillämpar vid vanliga konsumentköp. Men det är inte endast den 
privata kunden som omringas av standardavtal. Även köpmännen omfattas av den ökade 
användningen. Mängden standardavtal avtar knappast eftersom ett av standardavtalets 
huvudsyftesyften, att effektivisera avtalsslutet, även stämmer väl överens med företagens vilja 
att genomföra snabba avtalsslut med så liten resursåtgång som möjligt. Den positiva 
inställningen till standardavtal medför inte endast ett ökat antal olika avtal utan medför även 
att avtal med motstridigt innehåll ökar. Eftersom det inte finns några lagregler för när ett 
standardavtal får eller ska användas är det fritt fram för en part att i sin verksamhet hänvisa till 
standardiserade villkor. Detta ökar behovet av kunskap inom rättsområdet för standardavtal. 
Den tvist som uppkommer när två olikartade standardavtal kolliderar har, internationellt sett, 
fått benämningen Battle of Forms. Kolliderande standardavtal på svenska och kollidierende 
Allgemeine Geschäfstbedingungen på tyska. Det är en praktisk situation som med de 
grundläggande avtalsrättsliga reglerna är svårlöst. Författare i Sverige och Tyskland för 
diskussioner kring problemet, men de utförliga resonemangen om gällande rätt på området 
med sin frånvaro.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Uppsatsen författas i syfte att: 
 
… bringa klarhet i hur den rättsliga problematiken kring Battle of Forms löses i Sverige 
respektive Tyskland. Jag vill härigenom klargöra hur rätten i de olika länderna är. Det ska 
även göras en utblick för att se hur CISG, Unidroit och PECL löser samma problem.  
 
… genom en kritisk granskning av de olika lösningar som regelsystemen tillhandahåller 
konstatera om det finns motstånd till dessa samt i förevarande fall presentera delar av kritiken. 
Det ska även i sammanhanget föras resonemang om hur rätten inom Battle of Forms 
problemområde bör vara. 
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Mina frågeställningar är: 
 

 Hur löser Sverige, Tyskland, CISG, Unidroit och PECL det rättsliga problemet med 
Battle of Forms?  

 
 Finns det kritik mot dagens möjligheter att lösas problemet och i så fall vilken?    

1.3 Avgränsningar  
Framställningen avser att belysa hur Battle of Forms löses i Sverige respektive Tyskland. 
Tyskland valdes som jämförelseland eftersom det på ett tidigt stadium kom till min kännedom 
att de reglerar standardavtal ingående i sin lagstiftning. Det har av plats och tidsmässiga skäl 
inte tagits hänsyn till andra europeiska länder. Studien avser hur kolliderande standardavtal 
löses inom avtalsrätten. Lösningar som är av rättsekonomisk- och kvasikontraktuell karaktär 
har jag lämnat därhän. Situationen som uppsatsen behandlar är de fall där parterna tvistar om 
vilka villkor det bindande avtalet ska omfatta. Trots detta har det tagit viss hänsyn till rättsfall 
som inte typiska för Battle of Forms. Urvalet av rättsfall har gjort med hjälp av Göranssons 
bok, Kolliderande standardavtal. Typiska klausuler i standardavtal ska inte beröras, endast 
skyddsklausulen redovisas i denna uppsats. Reglerna i internationella köplagen (CISG) 
kommer att beröras. Även delar av CISG som inte Sverige har antagit kommer att beröras 
eftersom de är ett bra redskap för jämförelse. Även reglerna i Unidroit Principles (Unidroit) 
och Principles of European Contract Law (PECL) berörs. Det har dock bortsetts från 
principerna som Study Group on a European Civil Code (Studiegruppen). Det bör även 
tilläggas att det kan finnas fler lösningsmodeller på problemet, Battle of Forms. De jag har 
tagit hänsyn till är de som förekommer mest frekvent i litteraturen. 

1.4 Rättsdogmatisk metod 
För att en avhandling eller uppsats ska kunna tillerkännas vetenskaplighet kan och ska det 
ställas vissa krav. Författaren har att ta hänsyn till dessa krav för att ge sitt arbete en 
vetenskaplig karaktär. Jag avser inte att i det följande försöka definiera begreppet vetenskap, 
jag nöjer mig med att ansluta mig till Strömholms definition av begreppet:  

 
”- en verksamhet som går ut på att med åtminstone ett visst minimum av rationell och 

medveten metod lösa ett eller flera problem av någorlunda kvalificerad beskaffenhet.”1

 
Självklara krav på vetenskap är bl.a. att det kan det krävas att resultaten kan prövas av andra 
vetenskapsmän, intellektuell hederlighet, systematiskt arbete och nyhetsvärde.2 Ett klassiskt 
krav på en vetenskaplig framställning är att argument och annat material som talar emot 
författarens mening ska anföras med samma noggrannhet och saklighet som de argument som 
talar för författarens mening.3 Uppsatsen har utarbetats med dessa grundläggande åsikter som 
bas. 

Uppsatsen präglas av den traditionella juridiska metoden nämligen rättsdogmatiken. 
Metoden präglar inte endast den svenska rättens framställning i uppsatsen utan omfattar även 
de andra delarna. Huvuduppgiften för den rättsdogmatiska metoden är att analysera, 
systematisera och tolka rättsligt material. Rättsligt material i rättdogmatiskt hänseende är 
lagregler, domstolsavgöranden och annat material som ger uttolkaren vetskap om lagreglernas 

                                                 
1 Strömholm, SvJT 1971, s.251 
2 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s.32f 
3 Hellner, SvJT 1975, s.407 
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innehåll och användning.4 Enligt Peczenik söker sig rättsdogmatikern till problemen, vilket i 
detta falla kan bekräftas eftersom uppsats arbetet inleddes med att hitta och söka upp ett 
relevant problemområde.5 Ett av rättsdogmatikens stora mål är att framställa rättsordningen 
som ett sammansatt nätverk av huvudregler och de därtill hörande undantagsreglerna. Ett 
ytterligare mål för rättdogmatiken är att tolka gällande rätt på ett sammanhängande och etiskt 
godtagbart sätt.6 När rättsvetenskapsmän försöker att fastställa den gällande rätten innebär det 
inte endast att klargöra hur domstolen har dömt. Gällande rätt omfattar även hur en domstol 
skulle ha dömt i en viss fråga just idag och även hur den ska döma i framtiden.7

För att bättre förstå rättsreglerna kan en rättsdogmatiker söka ledning i det ”verkliga livet” 
d.v.s. intervjuer med kunniga personer eller en undersökning av något slag. En rättdogmatiker 
kan även för att få en förståelse för andra länders rättsystem göra rättsjämförelser.8 Sådana 
rättsjämförelser kan vara av intresse när det inom det nationella området saknas praxis. Det 
kan i dessa fall vara intressant att berika sin uppsats och analys med praktiska exempel från 
ett annat land.9 Denna uppsats avser att undersöka begreppet Battle of Forms nationellt samt 
internationellt och det krävs i dessa fall kunskap om ett eller flera utländska rättssystem. Det 
är således av stort intresse, för att kunna genomföra en uppsats av detta slag, att tillgodogöra 
sig en komparativ metod.  

1.5 Komparativ metod 
För att avgöra vilken ställning en rättskälla har i den juridiska argumentationen kan ledning 
sökas i rättskälleläran. Rättskälleläran ger en ram inom vilken de allmänna resonemangen kan 
föras.10 Jag avser inte att i detta arbete redogöra för denna hierarkiska ”trappstegslära”. I 
diskussionen om vad som ska anses vara en rättskälla har många sagt mycket och jag avser 
inte att i detta sammanhang komma med något nytt. Därför ska jag avseende detta endast 
ansluta mig till, redan förda, fruktbara resonemang. Hellner menar att diskussionen om 
doktrinen eller standardavtalets dignitet som rättskälla är överflödig. Istället för att hierarkiskt 
rangordna rättskällorna ska det tas hänsyn till om de är relevanta.11 I sammanhanget kan även 
Peczeniks åsikt om utländsk rätt nämnas. Han menar att utländsk rätt är att anse som en 
rättskälla som får följas.12Även om rättskällor som får följas har en förhållandevis låg dignitet 
kan de enligt Peczenik ses som en rättskälla för den svenska rättsvetenskapsmannnen. Dessa 
uttalanden torde ge den utländska rätten en mera framskjuten roll än vad den idag har hos 
många jurister. En vanligt förekommande uppfattning bland jurister idag är att den utländska 
rätten inte betraktas som en rättskälla i Sverige och det ska således bortses från denna och det 
komparativa inslaget.13

Jag hör definitivt inte till den grupp som förkastar komparativa studier, snarare tvärtom. Det 
är av stort intresse att inte endast se vilka alternativa lösningar det nationella rättsystemet 
erbjuder oss, utan även vidga vyerna och se på internationella lösningar i likartade fall. Att 
skaffa sig kunskap om en utländsk rättsordning är inte endast givande för uppsatsen. 
Kunskapen har även ett stort praktisk värde för en svensk jurist på den allt mer 
internationaliserade arbetsmarknaden.  

                                                 
4 Strömholm, Allmän rättslära, s.9 
5 Peczenik, Juridikens teori och metod, s.33f 
6 Peczenik, SvJT 2005, s.249 
7 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s.37 
8 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s.38 
9 Strömholm, SvJT 1971, s.252f. 
10 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s.24f 
11 Hellner, Rättsteori, s.62 &115 
12 Peczenik, Juridikens teori och metod, s.35 
13 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s.20 
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Huvudsyftet med den komparativa rätten är att jämföra två eller flera rättsordningar och på 
så vis hitta likheter och skillnader dem emellan. Ett arbete kan enligt Bogdan benämnas 
komparativt först när arbetets huvudsakliga syfte är att klargöra skillnader mellan olika 
rättsordningar. Det komparativa inslaget ska vara mer än biprodukt.14 Redan 1971 i en artikel 
påpekade Strömholm liknande krav. Strömholm menar att det först talas om komparativa 
studier när den främmande rätten tar över och det görs självständiga problemanalyser. Om 
arbetet endast har ett deskriptions syfte av den främmande rätten kan det sägas att den 
främmande rätten endast har en tjänande roll.15 För att endast konstatera att det föreligger 
skillnader inom vissa områden mellan olika rättsystem krävs egentligen ingen större kunskap. 
Vidare kan krävas att forskaren försöker uppfylla samma fullständighet i 
materialredovisningen av den främmande rätten som för den nationella.16 Det ska i enlighet 
med denna metod ske jämförelser mellan den svenska och den tyska rätten. Den tyska rätten 
är i detta sammanhang ingen biprodukt. Framställningen av de båda rättssystemen erkänns 
lika stor plats i uppsatsen och jag som författare har under uppsatsens gång tillgodogjort mig 
material och kunskap som gör att jag behärskar även den tyska rätten, i den mån det krävs. Av 
ekonomiska och tidsmässiga skäl dominerar den svenska litteraturen i framställningen.      

1.6 Hermeneutisks källkritik  
Juridiken är inte helt främmande med de hermeneutiska tankarna. Just termen hermeneutik var 
länge en term inom juridiken som begagnades för tolkningslära i allmänhet, dock inte 
längre.17 Det kan vara svårt att förstå och se en rättsregel ensam, isolerad från alla andra 
regler. Samma regel kan dock, om den ses i sitt sammanhang vara helt fullt begriplig. Det kan 
också förhålla sig tvärtom. Detta resonemang kring del och helhet ligger väldigt nära den 
hermeneutiska cirkeln. Det finns således, enligt Hellner, en inneboende hermeneutik i 
juridiken.18 Steget till att inspireras av de hermeneutiska inom juridisk arbete är inte helt 
främmande. I denna uppsats är det tankarna kring hermeneutisk källkritik som jag inspirerats 
av. 

I uppsatsen iakttar jag som författare inte ”verkligheten” kring problemet Battle of Forms. 
Problematiken och lösningar på dessa problem sökes istället i litteratur och rättsfallsstudier. 
Det gör att jag som författare hamnar i ett tredelat förhållande: verklighet – källa – författare. 
Det kan hända mycket på vägen från verkligheten till författaren t.ex. författares eller 
nämndemäns förutfattade meningar, påverkan från andra personer o.s.v. Denna hermeneutiska 
teknik kan underkastas egentligen all skriftlig rapportering.19   

Det finns två egentliga anledningar till att jag väljer att lyfta in hermeneutiken i min metod. 
För det första vill jag visa att jag som författare är medveten om att allt som skrivs inte 
behöver vara sanning och att jag därför kommer att granska alla mina källor kritisk. Trots att 
en källa stämmer överens med det jag söker kommer sökandet efter fler åsikter eller fler källor 
med samma åsikter att fortgå. Min förhoppning är att detta ska öka trovärdigheten i 
framställningen. För det andra ska tekniken användas för att min studie ska omfatta ett 
utländskt rättssystem. Jag har för avsikt att, i de avsnitt där det redogörs för den utländska 
rätten, kunna hänvisa till litteratur från just det landet. Tyska författare för de tyska avsnitten 
och endast i undantagsfall svenska. Det gör i många fall att ett ”extra led” i faktaöverföringen 
kan undvikas. För mig som författare känns det bättre att göra översättningarna själv, jag ser 

                                                 
14 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s.21 & 56 
15 Strömholm, SvJT 1971, s.252 
16 A.a., s.252f 
17 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s.41 
18 A.a., s.40 
19 Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion, s.123f & s.129 
(För mer information om källkritik se s.123 – 131 i Alvesson & Sköldberg) 
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rätten genom mina ögon. Detta gör jag inte endast för att det ökar min kunskap och ger mig 
mer själständiga analyser utan också för att eventuella felöversättningar eller brister endast 
kan skyllas på mig själv. Det gör att min noggrannhet ökar.    

1.7 Objektivitet  
Det ska här nämnas att det är viktigt för en författare till en vetenskaplig uppsats att inte 
blanda ihop fakta med egna åsikter. Det ska skiljas mellan fakta i sig och författarens 
kommentarer eller bedömningar av denna. Jag företräder inte den ståndpunkten som anser att 
författaren kan och ska arbeta helt objektivt. Jag ansluter mig istället till den uppfattningen att 
en författare inte kan arbeta fullständigt objektivt och inte hellre kan bedriva ett helt 
värderingsfritt vetenskapligt arbete. Eller som Peczenik uttrycker det: ”En värderingsfri 
dogmatik är endast en dröm. Värderingar utgör rättsdogmatikens nödvändiga 
beståndsdelar.”20 Är författaren medveten om detta problem och på tydligt sätt redovisar 
detta kan denne anses arbeta objektivt och sakligt.21 Jag skulle inte vilja kalla det objektivt 
utan istället, sakligt. Jag avser inte att i denna framställning fördjupa mitt resonemang kring 
objektivitet och värderingsfri vetenskap. Jag anser det tillräckligt att säga att denna 
framställning har utarbetats med den enklaste nivån av objektivitet och grundläggande krav. 
Detta innebär att författaren inte medvetet utelämnar viktiga uppgifter, återger data på ett 
korrekt sätt, inga vinklingar av slutsatser osv.22 Ett vetenskapligt arbete kan vara styrt av 
värderingar, även om arbetet inte i sig behandlar just värderingar.23 Det ska avslutningsvis 
endast sägas att min vetskap om objektivitetsproblemen och de hänsyn det tas hänsyn till de 
grundläggande kraven på objektivitet ger framställningen ytterligare styrka och tillförlitlighet. 

1.8 Rättsordnig som biroll 
I framställningen kommer det utöver den tyska rätten göras kopplingar till annan utländsk rätt 
(CISG) och andra utländska rättsprinciper (Unidroit och PECL). Dessa regler kommer dock 
inte behandlas så ingående som den tyska rätten därav väljer jag att sluta mig an till 
Strömholms resonemang kring tjänande rättsordningar och Bogdans motsvarande kring 
biprodukt.24 Med detta menas att den främmande rätten och dess regler inte intar en 
huvudsaklig eller jämställd position med den egna rätten i framställningen. Användandet av 
främmande rätt i rent informations- och orienteringssyfte kan komma till användningen när 
det egna systemets regler på ett eller annat sätt är ofullständigt eller knapphändigt. 
Komparationen kan i dessa fall ge en indikationen på hur problemet kan eller ska lösas. Då 
Battle of Forms är olöst i svensk rätt kan CISG, Unidroit och PECL ge tillfredsställande 
vägledning.25 Denna kan vara av betydande intresse. Det är en blygsam indikation men den 
medför ändå att ett rättsligt fenomen placeras in på kartan.26 Det ställs, trots att rätten endast 
har en biroll hårda krav. Det krävs att författaren har belägg för de argument och sakuppgifter 
som förs in i framställningen. Uppgifter som inte bearbetats och analyserats ska inte tas in 
arbetet bara för sakens skull. Eller som Strömholm uttrycker det: ”…isolerade citat ur 
doktrinen eller helt oanalyserade rättsfall kastas in som exotisk dekorativa russin i en svensk 
råglimpa. De ökar sällan näringsvärdet.”27 Det har tagits hänsyn till de krav Bogdan och 
Strömholm ställer enligt ovan.   

                                                 
20 Peczenik, SvJT 2005, s.250 
21 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik, s.13f 
22 A.a., s.74 
23 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s.34  
24 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s.21, Strömholm, SvJT 1971, s.253 
25 Jfr. kapitel 7 
26 Strömholm SvJT 1971, s.255 
27 A.a., s.259 
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2. Allmän avtalsrätt och standardavtal i Sverige  
Inledningsvis ska det göras en presentation av svensk allmän avtalsrätt. 
Löftesprincipen, kontraktsprincipen, avtalsfrihet och avtalsbundenhet kommer att 
behandlas. Sedan ska begreppet standardavtal presenteras och även dess funktioner. 
Därefter berörs reglerna för inkorporering. Kapitlet avslutas med en redogörelse 
beträffande skyddsklausuler samt hur innehållet i dessa avtal kontrolleras. 

2.1 Allmän avtalsrätt 
Avtalslagens (AvtL) modell om avtalsslut innebär att båda parter avger viljeförklaringar som 
är överensstämmande. Först lämnas anbud varpå motparten svarar med en accept som 
stämmer överens med anbudet.28 Avtalet uppkommer efter ett samspel mellan anbudsgivarens 
vilja att ingå avtal (viljeförklaring) och motpartens sätt att uppfatta dennes vilja (tilliten).29 
Anbud och accept modellen i den i dag gällande AvtL är subjektivistiskt. Subjektivistiskt i 
den mening att den bygger på vad parterna har avsett och insett.30  

2.1.1 Löftesprincipen 
Redan i första paragrafen AvtL anges hur själva mekanismen för avtalets ska fungera i svensk 
rätt. Löftesprincipen kommer till uttryck i AvtL 1 §: ”Anbud om slutande av avtal och svar å 
sådant anbud vare … bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret.” Enligt den svenska 
AvtL ska anbudet och accepten ses som två rättshandlingar som är bindande var för sig.31 Den 
part som har avsänt anbudet är bunden av detta redan när mottagaren har tagit del av detta.32 
Anbudsgivaren är således ensidigt bunden, men detta endast under acceptfristen. Det finns 
även omständigheter som medför att ett anbud kan återkallas med legal verkan (AvtL 7 §). 
Skulle ett anbud inte accepteras inom acceptfristen eller avslås är anbudet inte längre 
bindande. För bundenhet krävs således att två steg har uppfyllts. Det första är att 
anbudsgivaren är ensidigt bunden och det andra steget är att mottagaren avger sin accept, då 
blir även denne bunden.33 Intressant att nämna är att endast översändandet av sina 
standardvillkor till en part inte kan anses som anbud utan ska betraktas som en uppfordran till 
anbud. Det krävs nämligen ett visst minimum av konkretion avseende innehållet samt 
inriktning på en individuell adressat för att det ska kunna tjäna som avtalsunderlag.34

2.1.2 Kontraktsprincipen  
Principen innebär att båda parterna blir bundna av avtalet samtidigt (gemensamt avtalsslut). 
Det betyder att anbudsgivare först blir bunden när anbudstagaren accepterar anbudet. Det kan 
i detta fall sägas att det inte är ovanligt att anbuden innehåller en viss tid för vilken anbudet är 
att anse som bindande.35 Principen är grundläggande för avtalsrätten i de anglosaxiska 
länderna t.ex. England och USA.36

                                                 
28 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.36 
29 A.a., s.30 
30 Hellner, SvJT 1984, s.758 
31 Grönfors, Avtalslagen, s.46f 
32 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.107 
33 Grönfors, Avtalslagen, s.52 
34 A.a., s.51 
35 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.107 
36 Adlercreutz, Avtal, s.22f 
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2.1.3 Avtalsfrihet  
Avtalsrätten bygger på principerna att var och en har frihet att ingå avtal (avtalsfrihet) samt 
skyldighet att infria ett eventuellt uppkommet avtal (avtalsbundenhet).37 Endast av den 
anledningen att avtalsrätten vilar på principerna om avtalsfrihet och avtalsbundenhet innebär 
det inte att dessa principer alltid ska tillämpas. Det finns alltid undantag till en princip, så 
även till dessa.38 Avtalsfrihet är ett uttryck för individens frihet i enlighet med den demokrati 
vi lever i. Avtalsfriheten har tre huvudkomponenter: en möjlighet att ingå avtal, en frihet att 
välja med vem avtalet ska ingås samt en möjlighet att bestämma avtalets innehåll.39

2.1.4 Avtalsbundenhet 
En grundläggande princip för den svenska avtalsrätten är pacta sunt servanda. Den innebär att 
den part som rättsligen lovat att handla på ett visst sätt även ska göra så i praktiken.40 Det 
finns traditionellt sett tre grundelement för bundenhet: 

1. Den rättshandlandes vilja att binda sig, 
2. Viljeförklaringen, d.v.s. det sätt på vilket viljan framkommer till motparten (ord eller 

skrift) och 
3. Motpartens tillit, vilket innebär hur denne uppfattar den översända viljeförklaringen.41 

 
Bundenhetens princip inträder när ett bindande avtal har kommit till stånd. Denna princip har 
ingen egentlig samhörighet med hur avtalet har kommit till stånd. Principen om bundenhet 
gäller under hela avtalets giltighets period och upphör att gälla först när avtalet fullgjorts i alla 
dess delar. Principen gäller för avtalet i sin helhet. Det gäller således även att parterna ska 
acceptera och godta de påföljder som kan bli aktuella vid ett eventuellt avtalsbrott. Principen 
är inte absolut och den kan vara obestämd.42 Avtalsprincipernas betydelse (avtalsfriheten och 
avtalsbundenheten) är dubbel. Dels bygger de en bas för ett normsystem inom avtalsrätten och 
dels aktualiseras dessa principer inom rättstillämpningen vid tvistelösning. Avtalsfriheten ger 
en part möjlighet att genom avtal bevaka sina intressen. Avtalsbundenheten har mer en 
rättskyddande karaktär.43

2.2 Begreppet standardavtal 
Det finns ingen legal definition på begreppet standardavtal. Bernitz definierar dock begreppet: 
”Standardavtal kan definieras såsom sådana avtal, som helt eller delvis ingås enligt i förväg 
upprättade standardiserade villkor avsedda att tillämpas likartat i ett större antal konkreta 
avtalssituationer av viss art, i vilka åtminstone den ena avtalsparten växlar.”44  

I samband med att avtalsvillkorsdirektivet45 inkorporerades i svensk rätt infördes även en 
definition av begreppet standardvillkor. Direktivets artikel 3 anger att ett standardvillkor är 
”ett villkor som inte har varit föremål för individuell förhandling”.46  

Standardavtalsrätten är inget eget rättsområde, den är en del av den allmänna avtalsrätten.47 
Det råder inom denna del av avtalsrätten igen direkt enhetlighet. Det finns standaravtal som är 
                                                 
37 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.24 
38 Undantagen ska inte beröras närmare i denna uppsats, för vidare läsning se bl.a. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 
s.28f 
39 Taxell, Avtalsrätt, s.36 
40 Lehrberg, Avtalstolkning, s.11, Grönfors, Avtalslagen, s.53 
41 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.101 
42 Taxell, Avtalsrätt, s.39 
43 A.a., s.35 & s.42 
44 Bernitz, Standardavtalsrätt s.12 
45 Rådets Direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal 
46 Motsvarigheten till denna artikel finns sedan inkorporeringen i svenska AVLK 10 §.  
47 Bernitz, Standardavtalsrätt s.23, Ramberg, Allmän avtalsrätt s.170 
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upprättade av många olika parter inom branschen som tagit hjälp av framstående jurister. Men 
det finns även standaravtal som är upprättade av enskilda företag.48 Karaktäristiskt för 
avtalsslut med standardavtal är att parterna skriftligen undertecknar ett avtal som redan 
innehåller förtryckta villkor och att det vid själva avtalsslutet endast fylls i vissa individuella 
villkor såsom t.ex. pris eller räntesats.49 Ett standardavtal behöver inte nödvändigtvis vara ett 
långt vidsträckt avtal, det kan istället endast handla om ett fåtal standardiserade klausuler. 
Även om vissa villkor i avtalet har förhandlats individuellt, kan resterande delar anses vara 
standardavtal ett standardavtal kan således innehålla individuellt förhandlade villkor likväl 
som standardiserade.50

Det är enligt Hellner och Bernitz inte möjligt, eller i vart fall svårt, att praktisk sett dra en 
gräns mellan standardiserade avtal och individuella avtal. Det finns vissa förhandlingsbara 
delar av avtalet som nödvändigtvis inte tvunget behöver ingås med de standardiserade 
klausulerna. Vilka dessa förhandlingsbara delar är råder det osäkerhet kring. De båda menar 
att den nya datatekniken gör att de förtryckta och individuellt framtagna villkoren 
utseendemässigt ser likadana ut.51

2.2.1 Standardavtalets funktioner 
Standardavtalen kan ersätta och komplettera lagregler, på de områden där lagregler finns, men 
är antingen ofullständiga eller inte passar in. Standardavtalen fungerar även som lagregler där 
sådana helt och hållet saknas. Standardavtalen har dock inte samma kvalité som 
lagstiftningen, eftersom författarna till dessa avtal inte besitter lika stor kunskap och 
skicklighet som lagstiftaren.52 Objektivitet och saklighet som präglar lagstiftningen torde inte 
finnas i de ensidigt upprättade standardavtalen.  

Standardavtalet gör att avtalsslutet effektiviseras och kan genomföras mycket snabbare. En 
förhandling med samtliga enskilda kunder gällande företagets allmänna villkor skulle bli 
tidskrävande. Denna rationalisering är sannolikt den viktigaste funktionen för ett 
standardavtal.53 De regler som tas in i ett standardavtal kan anpassas så att de blir 
ändamålsenliga för just den aktuella kontraktstypen och den specifika branschen. I vart fall 
välbalanserade standardavtal har en utfyllnadsfunktion precis som de dispositiva reglerna i 
Köplagen och CISG.54 Standardavtalet kan onödiggöra många processer i domstol eller 
skiljeförfarande, det kan t.o.m. påstås att de främjar rättssäkerheten.55 Vidare preciseras 
rättsläget vid användandet av standardavtal. Det är idag inte många avtalstyper som är 
reglerade i den svenska lagen. Detta gör att parterna i en avtalsrelation har att ta hänsyn till de 
allmänna civilrättsliga principerna. Allmänna principer är ofta är abstrakta och ger inte den 
tydlighet som parterna önskar. Standardavtalet ger parterna en tydligare bild av rättsläget.56  

2.2.1 Standardavtalets inkorporering 
En grundläggande begränsning i standardavtalens räckvidd är att de, för att bli gällande, ska 
tillföras avtalet på korrekt sätt.57 Reglerna för denna inkorporering finns inte lagfästa. 
Reglerna finns i Högsta Domstolens (HD) rättspraxis som enligt Bernitz har blivit klarare tack 

                                                 
48 Bernitz m.fl., Finna rätt, s.166 
49 A.a., s.165, Adlercreutz, Avtal, s. 10f 
50 Bernitz, SvJT 1995, s.630, Bernitz m.fl., Finna rätt, s.165 
51 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s.90, Bernitz, SvJT 1995, s.630 
52 Hellner, SvJT 1984, s.762f 
53 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.167, Bernitz, Standardavtalsrätt, s.14f 
54 Ramberg & Herre, Allmän köprätt, s.236, Adlercreutz, Avtal, s.11, Bernitz, Standardavtalsrätt, s.14f 
55 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s.18 
56 Bernitz, Standardavtalsrätt, s.15 
57 Bernitz, SvJT 1972, s.417 
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vare ett antal viktiga avgöranden.58 Utöver de regler som sammanfattas nedan ska 
överraskande eller betungande villkor meddelats motparten på ett klart och tydligt sätt.59

 Standardvillkoren ska ingå eller på annat sätt framföras till motparten innan avtalets 
ingående, det kan t ex ske muntligen.  

 Det kan också räcka med att det hänvisas till de standardiserade villkoren i det 
individuella avtalet genom en referensklausul. I detta fall krävs det dock att motparten 
har en möjlighet att tillgodogöra sig villkorens innehåll.  

 Vidare kan villkoren bli en del av avtalet om parterna vid tidigare avtalstillfällen har 
använt sig av vissa standardiserade villkor d.v.s. att det föreligger partsbruk. 

 Vad som ovan kallas agreed documents kan även de anses utgöra avtalsinnehåll.60 

2.2.2 Skyddsklausuler 
En skyddsklausul61 förklarar att part endast handlar på sina egna villkor.62 Sådana kan utan att 
parterna tagit notis förekomma i båda de kolliderande standardavtalen. Den här typen av 
klausuler ska inte ges stor betydelse, i svensk rätt, eftersom de används som en i förväg 
avlämnad reklamation mot den andra partens standardavtal. De kan dock få en mer central 
betydelse om den särskilt har framhävts.63 De kan, med tanke på de svenska 
passivitetsgrundsatser, kunna tillmätas viss betydelse vid användandet av skyddsklausuler. 
Eftersom parten med klausulen faktiskt har uttryckt en klar vilja att ingå avtal endast på de 
egna villkoren. Med detta sammanhänger resonemanget kring ond och god tro. Det finns inga 
avgöranden som ger en preciserad bild av hur rättsläget avseende skyddsklausuler ser ut. 64

Ett steg mot att uppnå en förutsebarhet kan enligt Göransson vara att tillmäta 
skyddsklausuler ett större utrymme. Rättstillämparen skulle på detta sätt kunna skilja på parter 
som endast slumpmässigt hänvisar till standardvillkor och de som faktiskt har en avsikt med 
sin hänvisning. Argument mot skyddsklausuler är att det inte går att dra några generella 
slutsatser avseende parterna vilja i avtalsförhållandet. Viljan kan vara mer långtgående och 
mer varierad än vad som framgår av de standardiserade villkoren.65

2.2.3 Innehållskontroll 
En metod för kontrollen av standardvillkor är domstolskontrollen. Denna kan vara öppen eller 
dold. Öppen kontroll föreligger när domstolen med hjälp av generalklausuler åsidosätter och 
jämkar avtalsvillkor som är oskäliga. Med den dolda kontrollen avses när domstolen försöker 
begränsa räckvidden av ensidiga avtalsvillkor genom att använda sig av restriktiv 
avtalstolkning och sätta höga krav för att de ska anses vara inkorporerade i avtalet. Numer 
finns även den marknadsrättsliga metoden. Metod ger Marknadsdomstolen (MD) en möjlighet 
att förbjuda företag att använda vissa villkor på marknaden. Detta med hjälp av AVLK. 
Konsumentverket (KOV)/Konsumentombudsmannen (KO) fungerar som konsumenternas 
förlängda arm. De ska förhandla med näringslivet och se till så att de villkor som säljaren 
erbjuder är skäliga. AVLK anger grundläggande krav för hur avtalsvillkor ska vara utformade 
och påtalar att det är en uppgift för KOV/KO följa utvecklingen på marknaden.66

                                                 
58 Bernitz, Standardavtalsrätt, s.32  
59 Bernitz m.fl., Finna rätt, s.167, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.174, Bernitz, SvJT 1972, s.424 
60 Bernitz, Standardavtalsrätt, s.32ff, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.173, Bernitz m.fl., Finna rätt, s.167 
61 Exempel på en skyddsklausul: ”Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen 
eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.” 
(Bernitz, Standardavtalsrätt, s.121) 
62 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s.52,  
63 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s.75f 
64 Göransson, Kolliderande standardavtal, s.123 & s.116 
65 A.a., s.140 & s.145 
66 Bernitz, Standardavtalsrätt, s.14 & 21 
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3. Battle of Forms 
I det följande kommer innebörden av fenomenet Battle of Forms att behandlas. Det görs 
med utgångspunkt i Sverige men gäller även avseende den tyska rätten vilket även det 
avslutande stycket konstaterar. 

3.1 Begreppet Battle of Forms 
Battle of Forms (Kolliderande standardavtal) är ett rättsligt fenomen som uppkommer när två 
parter ska ingå avtal. Problemet uppstår när vardera part har sänt sina villkor till den andre 
och parterna börjar prestera i enlighet med avtalet, utan att de har nått någon uppgörelse i 
villkorsfrågan. Efter att avtalet delvis eller helt har fullgjorts visar det sig att de olika villkoren 
strider mot varandra. Vid en eventuell tvist ska således inte endast själva tvistefrågan avgöras 
utan det ska även avgöras vilka villkor som blir tillämpliga i det förevarande fallet.67 
Svårigheterna med Battle of the Forms uppkommer, oftast, först sedan parterna har börjat 
prestera i enlighet med det påstådda avtalet.68  

Lehrberg menar att det enligt de vanliga reglerna i AvtL sannolikt inte har kommit något 
avtal till stånd. Trots detta åberopar parterna att de är bundna av avtalet. De påstår att de 
villkor som de hänvisat till är de villkor som ska anses vara gällande. Tvisten kan inte lösas 
enligt vanliga tolkningsregler, eftersom dessa regler förutsätter att avtal faktiskt har kommit 
till stånd. Det ska dock sägas att parterna är överens om att det föreligger ett avtalsförhållande 
och domstolen har i dessa fall att använda det som utgångspunkt i sin bedömning.69 Eftersom 
det i dessa fall saknas en konkret accept på det avgivna anbudet är utgångspunkten vid 
bedömningen ett konkludent handlande d.v.s. part har utan protest eller p.g.a. ren passivitet 
börjat prestera.70 Det är således av största vikt att behandla det uppkomna förhållandet som ett 
avtalsförhållande, som torde vara parternas avsikt, och istället avgöra vilka villkor som blir 
tillämpliga. Det är nämligen svårt att låta de redan påbörjade prestationerna återgå, eller som 
det uttrycks, ”unscramble the eggs”.71 Möjligheten att avgöra vad som är avtalsinnehåll lär 
vara större.   

I förhandlingar, speciellt i kommersiella förhållanden är det inte ovanligt att en part i 
slutskedet hänvisar till sina egna standardvillkor, oftast individuellt utformade eller 
branschvillkor, varvid motparten hänvisar till sina villkor. Detta kan leda till svårbedömda 
situationer om parterna börjar prestera i enlighet med avtalet och det senare uppkommer 
tvist.72 Situationen kan bli än mer problematisk. Detta genom att båda parter i sina villkor 
uttryckligen formulerar att det inte ska få gälla några andra villkor än de egna.73

Det saknas än så länge avgöranden i svensk rätt som klargör hur en sådan situation, där 
ingen av parterna yrkar ogiltighet utan hävdar sina egna villkor, ska lösas. Det som finns till 
hands är olika lösningsmodeller.74 Det är vid tvister av detta slag vanligt att parterna tvistar 
om vissa klausuler i avtalet, inte hela avtalet.75 De lösningsmodeller som kan läggas till grund 
för en bedömning redogörs det för i det följande avsnittet. Som det kommer framgå av de 
följande avsnitten är AvtL 6 § den svenska lagreglerade lösning som ligger närmast 

                                                 
67 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s.50, Lehrberg, Avtalstolkning, s.68, Bernitz, Standardavtalsrätt, s.40 
68 Göransson, Kolliderande standardavtal, s.25 
69 Lehrberg, Avtalstolkning, s.69 
70 Göransson. Kolliderande standaravtal, s.25 
71 Ramberg & Herre, Internationella köplagen, s.163f 
72 Gorton, Nationell rätt och internationella köpavtal, s53, Bernitz, Standardavtalsrätt, s.40 
73 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.175 
74 Bernitz, Standardavtalsrätt, s.41, Adlercreutz, Avtalsrätt II, s.74 
75 Göransson, Kolliderande standardavtal, s.15 
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problemet.76 Det kan emellertid, enligt den svenska doktrinen, ganska snabbt konstateras att 
bestämmelsen passar illa eftersom parterna redan har börjat eller redan har fullgjort sin 
prestation i enlighet med avtalet. Även den omständigheten att 6 § AvtL är subjektivistisk och 
innehåller dubbla subjektiva rekvisit gör att den passar illa.77 Bestämmelsen ger inte parterna 
svar på hur de ska agera i dessa fall. Paragrafen torde kunna vara enklare att tillämpa när 
tvisten rör själva avtalsslutet. Tvisterna i detta fall avser vilka villkor som ska tillämpas på 
avtalet och således inte om avtal har kommit till stånd. I dessa fall är bestämmelsen är 
opraktisk.78 Det kan konstateras att det inte finns något HD-fall som rör en typisk Battle of 
Forms situation. Det som i HD-praxis finns är närliggande avgöranden som kan ge en 
tydligare bild av hur domstolen resonerar. Några av dessa kommer redovisas nedan. 

3.2 Begreppet Battle of Forms i Tyskland 
Situationen uppkommer ofta, enligt de tyska författarna, eftersom säljare och köpare har 
väsentligen olika villkor och i många fall inte reglerar vilka villkor som ska vara tillämpliga 
avtalsförhållandet. Det kan med hjälp av den tyska doktrinen konstateras att begreppet Battle 
of Forms har samma innebörd i både Sverige och Tyskland.79 Med detta som bakgrund ska 
det inte göras en lång upprepning om vad begreppet innebär. Det ska endast ges en orientering 
i den tyska terminologin. I tysk rätt förekommer även den, i Sverige så utbredda, termen 
Battle of Forms. Det kan dock påpekas att de tyska författarna inte använder den engelska 
termen lika frekvent som de svenska. Kollidierende Allgemeine Geschäfstbedingungen 
(AGB), widerstreitenden AGB, widersprechende AGB är exempel på några av de, i doktrinen, 
angivna uttrycken.  
 
 
 

                                                 
76 Jfr. kapitel 4 och 8  
77 Hellner, JFT 1979, s.300 
78 Göransson, Kolliderande standardavtal, s.25 
79 Köhler, BGB, s.219: „Im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen kann es zu einer Kollision von AGB 
kommen, wenn jede Partei ihre eigenen AGB durchsetzen möchte.“ 
Egen svensk översättning: I handelsförhållanden mellan parter kan det komma till en kollision av standardavtal, 
när vardera part önskar att tillämpa sina egna standardavtal.  
Stoffels, AGB – Recht, s.131: „Die verbreitete Verwendung Allgemeiner Geschäftsbedingungen im 
kaufmännischen Geschäftsverkehr führt nicht selten dazu, dass beide Teile eines in Aussicht genommenen 
Geschäfts über vorformulierte Vertragsbedingungen verfügen, die sie nach Möglichkeit in den Vertrag 
einbeziehen wollen.“  
Egen svensk översättning: Den ökade användningen av standardavtal inom köprätten medför inte sällan att båda 
parterna i avtalsförhållandet förfogar över för- formulerade standardavtal, som de önskar att göra till 
avtalsinnehåll.  
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4. Lösning i Sverige 
I kapitlet kommer det att redogöras för hur problemet med Battle of Forms kan lösas i 
svensk rätt. Det görs med ett antal modeller som kan läggas till grund för en 
bedömning. I anslutning till varje lösning redovisas doktrinens synpunkter på denna. 

4.1 Svenska lösningsmodeller  
När domstolen har att bedöma ett Battle of Forms- fall ska det tas hänsyn till om en part har 
hänvisat endast slumpmässigt eller om en part faktiskt har fäst särskild vikt vid att just de 
egna villkoren ska gälla. Om det kan styrkas att en part fäst särskild vikt att få tillämpa sina 
villkor är nästa steg att avgöra om motparten insett eller bort inse den andres önskemål. Detta 
kan vara svårt att avgöra i praktiken. Det ska då istället tas hänsyn till vad som är normalt för 
den typ av avtal som parterna ingått. Detta innebär att agreed document eller branschvillkor 
har större möjlighet att accepteras som avtalsinnehåll.80 Det ska även tas hänsyn till om 
villkoren är obetydliga, om parterna uppmärksammat skillnaderna i villkoren samt om 
parterna har börjat prestera.81 Utöver det som ovan framkommit finns det ett antal andra 
lösningsmodeller som det kan fästas uppmärksamhet vid. Frågan om vilken lämplig lösning 
som ska tillämpas vad gäller kolliderande standardavtal tillhör som Bernitz uttrycker det: 
”avtalsrättslig finjuridik”.82 De tänkbara lösningsmodeller som finns kan sammanfattas, med 
utgångspunkt i den svenska doktrinen, enligt det följande: 

4.2 6 § Avtalslagen  
Paragrafen har följande lydelse:  

”Svar, som innehåller, att anbud antages, men som på grund av tillägg, inskränkning eller 
förbehåll icke överensstämmer med anbudet, skall gälla såsom avslag i förening med nytt 

anbud. 
Vad nu är sagt äge dock icke tillämpning, där den, som avgav svaret, anser det 

överensstämma med anbudet och mottagaren måste inse detta. I ty fall åligger det denne, om 
han icke vill godtaga svaret, att utan oskäligt uppehåll giva meddelande därom; underlåter 

han det, skall avtal i enlighet med svarets innehåll anses hava kommit till stånd.” 
 
En lösning med 6 § AvtL som grund kan även benämnas avtalslöst tillstånd eller dissens.83 
Används denna modell som lösning innebär det att den anbudstagare som lämnar en accept, 
som på något vis skiljer sig från det ursprungliga anbudet, har lämnat en oren accept. Om den 
orena accepten inte får något godkännande föreligger dissens. Dissens mellan parterna gör att 
det föreligger ett avtalslöst tillstånd.84 Bestämmelsen är den som i svensk rätt ligger närmast 
eftersom den accepten som skickas avviker från det ursprungliga anbudet avseende vilka 
villkor som ska tillämpas.85 NJA 1970 s.478 är ett rättsfall som kan ge viss vägledning.  

Parterna i målet var överens om att det har slutits ett bindande köpeavtal. Köpeavtalet avsåg det exklusiva 
träslaget abachi. Tvisten gäller i första hand om en friskrivningsklausul ska anses vara en del av avtalet. 
Friskrivningsklausulen bifogades av säljaren i en orderbekräftelse. Då hade de huvudsakliga 
förhandlingarna beträffande avtalet redan ägt rum. Vid detta tillfälle översändes ett brev från säljarens 
sida där det angavs att ”slutgiltig bekräftelse” skulle ske. I den slutgiltiga bekräftelsen hänvisade säljaren 
att den tvistiga friskrivningsklausulen skulle gälla. Tvist uppstod och klausulen hamnade i centrum. I HD: 

                                                 
80 Ramberg., Allmän avtalsrätt, s.174f 
81 Gorton, Nationell rätt och internationella köpavtal, s.53 
82 Bernitz JT 89/90, s.362 
83 Bernitz, Standardavtalsrätt, s.41, Göransson, Kolliderande standardavtal, s.24 
84 Göransson, Kolliderande standardavtal, s.24f 
85 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s.74 
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s dom tas ingen hänsyn till klausulen eftersom det i förhandlingarna har framkommit att köparen redan 
samma dag skulle sälja trä partiet vidare, och säljaren upplystes om detta, inte heller nämndes en sådan 
klausul och köparen har då inte att räkna med den. HD beslutade att friskrivningsklausulen inte ska anses 
vara en del av avtalet. Två skiljaktiga ansåg att orden ”slutgiltig bekräftelse” måste innebära att säljaren 
inte anser sig bunden förrän denna har konfirmerats. Det åligger köparen att i dessa fall, för att undvika 
missförstånd, meddela motparten om sin uppfattning. Eftersom detta inte gjordes anses avtalet kommit till 
stånd först efter den slutgiltiga orderbekräftelsen, friskrivningsklausulen blir således bindande. 

HD: s dom fastslår att sådant som ska bli avtalsinnehåll ska utväxlas och delges de berörda 
parterna innan avtalsslutet för att bli gällande. Avtalet i detta fall ansågs vara slutet redan vid 
telefonsamtalet och således blev inte friskrivningsklausulen del av avtalet. Skulle denna vara 
korrekt och tydligt utformad samt delges motparten innan avtalsslutet skulle den med säkerhet 
bli avtalsinnehåll. I detta rättsfall ska det dock riktas mer uppmärksamhet mot de som var 
skiljaktiga eftersom deras uppfattning ligger i linje med AvtL 6 § om passivitet och 
konkludent handlande.  

I NJA 1962 s.276 kommer passivitetsbegreppet från 6 § 2st. återigen att spela en stor 
roll. Rättsfallet kan i detta sammanhang endast belysa den omständigheten att det i svensk 
rätt krävs ett meddelande från en uppmanade part om denne inte önskar att bli bunden av 
ett ”uppmanat anbud”.   

I målet fastslog HD att en part hade uppmanat till anbud, till följd av ett telefonsamtal som denne hade 
haft med motparten. Avtalsslutet genomfördes således inte i anslutning till telefonsamtalet utan vid ett 
senare tillfälle. Den uppmanande parten måste trots detta inse att motparten utgår från att anbudet gäller i 
samma skick som det tidigare diskuterats vid telefonsamtalet, om inte annat meddelas. Den uppmanande 
parten ville sedan undgå att genomföra sin prestation, men det fanns inga omständigheter i det uppkomna 
kontraktet som gav honom rätt till detta.  
I NJA 1980 s.46 Kan det konstateras att ett konkludent handlande från en part mycket väl kan betyda att 
standardiserade villkor accepteras. I målet fastslogs att ena parten skriftligen hänvisat till allmänna 
bestämmelser innehållande en skiljedomsklausul. Och att motparten påbörjat sin prestation utan 
invändning tyder på att villkoren godkänns. Skäl som talar därför är att eftersom parten själv använder 
allmänna bestämmelser (dock med annan lydelse) så ska hänvisandet till andra bestämmelser väcka 
uppmärksamhet hos denne. Han har då att skaffa sig kännedom om motpartens villkor.  

Fallet styrker ytterligare den svenska tanken om att passivitet och konkludent handlande 
kan binda part. Intressant i detta rättsfall är att domstolen uttalar att en part som i sin egna 
verksamhet hänvisar till allmänna villkor ska vara extra uppmärksam om motparten 
hänvisar till allmänna bestämmelser.  

4.2.1 Synpunkter 
Det mest grundläggande i metoden med den 6 § AvtL är att kunna avgöra vad som är anbud 
respektive accept. Det är dock lättare sagt än gjort att avgöra detta eftersom det handlar om 
flera växlande standardavtal.86 Även om AvtL 6 § är den paragraf som ligger närmast till 
hands är reglerna om anbud, accept och oren accept mycket opassande för att lösa detta 
problem på grund av lagens dubbla subjektiva rekvisit. Detta kommer till uttryck i Hellners 
bok Kommersiell avtalsrätt.87 Kritiken mot denna lösning är stark och Hellner menar att 6 § 
utgår från ett ohållbart tankesätt och två subjektiva rekvisit i samma rättsregel är en diskutabel 
konstruktion.88 Även Bernitz påpekar att den svenska AvtL är subjektivistisk och menar att 
den därför inte är fulländad i detta fall.89 Även Adlercreutz anser att AvtL är mindre lämplig i 
dessa situationer. Detta mot bakgrund av de subjektiva rekvisiten som lagen innehåller.  Han 
skriver: ”strängt taget måste förutsättas att anbudstagaren B utgått från att anbudsgivaren A 
ej fäst särskild vikt vid att hans egna villkor skulle bli gällande och att dessutom A måste ha 

                                                 
86 Göransson, Kolliderande standardavtal, s.103 
87 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s.50 
88 Hellner, JFT 1979, s.300 
89 Bernitz, JT 89/90, s.363f 
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insett denna inställning hos B.”90. Detta kan bli mycket svårt att avgöra. Men kritiken till 
trots är denna bestämmelse den som ligger närmast, även enligt Adlercreutz. Ett svar som 
avviker från det ursprungliga anbudet är ju att anse som en oren accept i lagens mening.91 
Även Göransson kritiserar denna lösning: ”Blotta mottagandet eller avsändandet av visst 
gods är i detta sammanhang inte tillräckligt för att utgöra konkludent accept av motpartens 
villkor” och det uppstår nog endast sällan att ett rent ondtrosrekvisit kan tillämpas på fallet.92 
Att tillämpa regeln om oren accept är inte befogat när parterna faktisk redan har börjat 
prestera i enlighet med avtalet, anser Ramberg och Herre. Regeln kan dock användas vid 
själva avtalsslutet. Det blir svårt att återföra prestationer som helt eller delvis redan är 
fullgjorda.93 Det är i detta fall svårt att avgöra vad som är att anse som en oren accept. Något 
av en måttstock kan vara det som Grönfors skriver. Han anser att en hänvisning till allmänna 
villkor, som inom branschen är välkända, normalt inte ska innebära en materiell avvikelse 
från anbudet, däremot kan okända allmänna villkor i ett antagande svar behandlas som 
motsatsen.94   

4.3 The first blow  
The first blow innebär att varje parts standardavtal ses som ett sammansatt paket. Den part 
som först har hänvisat till sina villkor vinner om motparten inte uttryckligen har protesterat 
mot villkoren. Det räcker i dessa fall inte att motparten endast sänder över sina villkor. Det 
krävs en uttrycklig protest från dennes sida. Den som inte reklamerar villkoren får således 
skylla sig själv.95  

4.3.1 Synpunkter 
The First blow passar inte enligt Bernitz. Detta för att det sist skickade villkoret, om det skett 
innan avtalsslutet, torde passa bättre som gällande villkor, med de svenska avtalsrättsliga 
reglerna som utgångspunkt. Om villkor har översänts efter själva avtalsslutet ska dessa villkor 
vara avtalsinnehåll.96 Lösningen leder dock, enligt Lehrberg, till förutsebarhet något som 
parterna önskar. Parterna kan på detta vis undvika tvister redan vid ett tidigt stadium.97

Metoden medför, enligt Göransson, snabbt och effektivt avtalsslut. Ytterligare en styrka 
enligt detta betraktelsesätt är hänvisningen sker kronologiskt. Den som först sänder villkoren 
har avgett en vilja att sluta avtal. Motparten har i sammanhanget möjlighet att avböja anbudet. 
Det ska dock inte ses som en tydlig reklamation från motpartens sida att endast sända över 
nya villkor. Effektivitets krav ska dock sättas i relation till den ensidiga fördel som det 
innebär för den ena parten. Vidare anser Göransson att lösningen medför att part mer eller 
mindre känner sig tvingad att i ett tidigt stadium skicka över sina villkor. Det kan i dessa 
sammanhang ses som påträngande för motparten. Det uppstår även problem när parterna 
samtidigt skickar sina villkor.98

4.4 The last shot 
Även i The last shot ses standardavtal som ett sammansatt paket. Den part som sist har 
hänvisat, oemotsagt, till sina villkor vinner eftersom motparten inte har reklamerat. Lösningen 

                                                 
90 För ytterligare resonemang se vidare sidan i Adlercreutz, Avtalsrätt II, 74f. 
91 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s.74 
92 Göransson, Kolliderande standardavtal, s.109 
93 Ramberg & Herre, Internationella köplagen, s.165 
94 Grönfors, Avtalslagen, s.81f 
95 Lehrberg, Avtalstolkning, s.69 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s.50, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.175 
96 Bernitz, JT 89/90, s.363f 
97 Lehrberg, Avtalstolkning, s.70 
98 Göransson, Kolliderande standardavtal, s.138f & 165f 
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motsvarar till stor del reglerna om oren accept i 6 § AvtL. Regeln tillämpas således trots att 
rekvisiten i andra stycket inte är uppfyllda.99 Den part som sänder en oren accept som denne 
anser som ren är i egentlig mening skaparen av hela problemet. Det torde inte vara parternas 
avsikt att den part som sist skickar sina villkor ska gynnas genom att få tillämpa sina villkor. I 
praktiken är det inte vanligt att parterna uppmärksammar hänvisningarna i en accept eftersom 
de oftast tas in i de formulär och annat material som parterna sänder mellan varandra och lätt 
kan förbises Det kan dock förhålla sig annorlunda om den part som skickar den orena 
accepten uppmärksammar anbudsgivaren, så denne har möjlighet att ta ställning till de nya 
villkoren.100

The first blow och The last shot har båda samma syfte, nämligen att en parts villkor ska 
gälla fullt ut, och de båda parterna har således att prestera i enlighet med dessa villkor.101

4.4.1 Synpunkter 
Last shot passar enligt Bernitz bäst. Eftersom det stämmer bäst överens med de svenska 
avtalsrättsliga reglerna om oren accept i 6 § AvtL. Det kan i detta fall ses som en oren accept 
som har godtagits genom att motparten börjar prestera enligt avtalet.102 Även denna lösning 
leder till den ovan nämnda förutsebarheten som parterna eftersträvar enligt Lehrberg.103 
Lösningen står, till skillnad från The first blow, inte alls för något snabbt avtalsslut utan 
snarare tvärtom enligt Göransson. Han menar vidare att lösningsmodellen kan medföra vissa 
problem. Om en part i ett sent skede får en ny hänvisning till andra villkor kan det medföra att 
parterna inte kommer överens. Det är bättre att avbyta avtalsförbindelse i ett tidigt skede 
snarare än i ett sent.104 Varken The last shot eller The first blow har fått någon 
allmängiltighet. Det som dock kan sägas är att den part som låter motpartens hänvisning stå 
oemotsagd löper en stor risk att ”förlora” oavsett om hänvisningen har gjorts tidigt eller sent i 
själva avtalsproceduren.105 Det kan enligt Göransson sägas att både First blow och Last shot 
är ineffektiva om rättstillämparen önskar att närma sig parternas vilja vid själva 
avtalsslutet.106

4.5 The performance rule 
The performance rule betyder att om köparen godtar säljarens prestation, utan att ha 
protesterat mot hans villkor, anses köparen vara bunden av dessa. När den sista hänvisningen 
har fått stå oemotsagd och parterna har börjat prestera kan det anses att parten som inte 
protesterat har accepterat villkoren genom konkludent handlande.107  

4.5.1 Synpunkter 
Lösningen, The performance rule, har inte fått någon större respons av de rättsvetenskapliga 
författarna. De synes dock vara överens om att regeln ger en, av parterna, önskad 
förutsebarhet men anser också att modellen ofta är säljarvänlig vilket kan diskuteras.108 

                                                 
99 Göransson, Kolliderande standardavtal, s.25f, Lehrberg, Avtalstolkning, s.69 
100 Ramberg & Herre, Internationella köplagen, s.164f 
101 Göransson, Kolliderande standardavtal, s.25 
102 Bernitz, JT 89/90, s.363f 
103 Lehrberg, Avtalstolkning, s.70 
104 Göransson, Kolliderande standardavtal, s.138 
105 Ramberg, Köpavtal, s.40 
106 Göransson, Kolliderande standardavtal, s.147 
107 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s.50f, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.175 
108 Lehrberg, Avtalstolkning, s.70 
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Hellner väljer också att kritisera denna lösning Hellner anser att modellen gynnar säljaren på 
ett sätt som är svårt att rättfärdiga.109

4.6 The knock-out doctrine 
The knock-out doctrine kan benämnas på flera olika sätt förutom det redan nämnda kan den 
även kallas klausulupplösning eller harmonisering. I detta fall försöker rättstillämparen så 
långt det är möjligt harmonisera och jämka samman de olika standardavtalen.110 Avtalen ses 
här inte längre som några sammansatt paket (The last shot och The first blow). I detta fall ska 
domstolen vara öppen för sammanjämkning.111 Denna lösning innebär att de villkor som 
stämmer överens i de olika parternas avtal ska tillämpas. På de punkter där avtalen skiljer sig 
från varandra ska det lösas med andra lösningsmodeller. Som Göransson uttrycker det: 
”Överrensstämmande klausuler skall tillämpas, oavsett hur man förfar beträffande det 
motstridiga”.112 Den här metoden ska således kombineras med andra lösningsmodeller som 
ger vägledning. Andra modeller kan vara att tillämpa dispositiv rätt, The first shot eller en 
bedömning av vad som är att anse som det mest lämpliga i just det enskilda fallet. I dessa fall 
ska det även tas hänsyn till om villkoren är ensidigt upprättade eller om det är agreed 
documents.113

4.6.1 Synpunkter 
Enligt Lehrberg stämmer metoden om klausulöppning (knock-out) tillsammans med 
dispositiv rätt bäst överens med gällande rätt. Avtalen har ju kommit till stånd efter parterna 
sinsemellan blivit ense om att de är bundna trots dissens. Eftersom det inom området där tvist 
råder har avtalats något ska avtalet fyllas på vanligt vis. Detta är i praktiken en svår lösning. 
Tvisten kan ju avse var ett skiljeförfarande ska äga rum. En hänvisar till London den andre till 
Köpenhamn, det är i dessa fall inte någon lyckad kompromiss att det ska äga rum i 
Stockholm.114 Det är inte i denna lösning något krav på att de stridiga delarna av avtalet ska 
fyllas ut med dispositiv rätt, det kan istället röra sig om att falla tillbaka på allmänna 
rättsprinciper. Rättsregeln som det ska fallas tillbaka på kan vara föråldrad eller oklart 
utformad vilket medför att tillämpningen kan passa illa.115  

4.7 Båda förlorar 
Ska metod som innebär att båda förlorar användas tas det ingen hänsyn till de villkoren som 
parterna tvistar om. Det bortses från båda de översända avtalen och rättstillämparen faller 
istället direkt tillbaka på dispositiv rätt. När det inte finns något som talar för att det ena 
standardavtalet ska tillämpas över det andra kanske rättstillämparen blir mer eller mindre 
tvungen att konstatera att parterna inte avtalat om vilket standardavtal som ska tillämpas. Det 
ska i de fall istället tas hänsyn till dispositiv rätt.116

Målet NJA 1979 s.483 i sig rör inte kolliderande standardavtal. Om resultatet då blivit annorlunda väljer 
jag att inte kommentera. Det är dock inte det som är intressant med detta rättsfall. Istället ska 
uppmärksamheten riktas mot de argument HD lägger fram angående dispositiv rätt. HD framför att bruket 
av standardavtal kan innebära att parterna hellre använder avtalet än dipositiv rätt som grund vid en 
prövning.  

                                                 
109 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s.51 
110 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s.50 
111 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s.75 
112 Göransson, Kolliderande standardavtal, s.26 
113 Lehrberg, Avtalstolkning, s.70, Göransson, Kolliderande standardavtal, s.26f 
114 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s.51 
115 Göransson, Kolliderande standardavtal, s.130 & s.99 
116 Hellner. Kommersiell avtalsrätt, s.50 
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Det finns således ett tecken på att den dispositiva rätten inte ska tillämpas automatiskt när 
standardavtal kolliderar. 

4.7.1 Synpunkter 
Åsikterna om den ovan nämnda metod som innebära att båda parterna förlorar går isär 
avsevärt. Detta är enligt Adlercreutz en lösning att rekommendera. Denne sträcker sig dock 
lite längre än vad som framkommit ovan. Han menar att det standardavtalet som ligger 
närmast den ifrågakommande rättsregeln ska tillämpas.117 Hellner förespråkar inte denna 
metod och anser att den passar minde bra eftersom ingen av parterna i dessa fall får som de 
från början hade önskat.118 Lösningen kan enligt Ramberg ibland ses som en ganska onaturlig 
linje, eftersom parterna medvetet avtalar bort den dispositiva rätten, att då direkt falla tillbaka 
på denna passar illa. Det klingar bättre att försöka sig på traditionell avtalstolkning och 
försöka utröna vad parterna egentligen hade tänkt sig.119 Även Lehrberg menar att metoden 
kan medföra en del problem. Villkoren i parterna standardavtal stämmer ofta bättre överens 
än förhållandet till dispositiv rätt.120  

4.8 Friare tolkning och utfyllnad 
Friare tolkning och utfyllnad är en metod som bortser från de motstridiga klausulerna 
såtillvida att de inte betraktas som bindande. Konflikten ska istället lösas av t.ex. skiljemän 
som har att fritt bestämma vilka rättigheter respektive skyldigheter parterna har. Det 
slutgiltiga målet i denna metod är att hitta ett avtalsinnehåll som kan anses vara skäligt för 
båda parterna och även stämma överens med den praxis som finns i branschen.121 Den 
dispositiva rätten ska i detta fall vara ett vägledande instrument, men den behöver för den 
delen inte vara det automatiskt styrande.122

4.8.1 Synpunkter 
Lösningen som ovan har presenterats som friare tolkning och utfyllnad förekommer endast i 
Göranssons bok. Därav finns det inte mycket diskussion kring denna. Den kan dock kopplas 
samman med en, tidigare redovisad, lösning nämligen knock-out. Kärnan i båda dessa är att 
hitta ett, inte på förhand givet, tillfredsställande utfyllnadsredskap. Bernitz ställer sig kritiskt 
till de lösningar som innefattar en tolkning vid varje enskilt tillfälle, han menar att det bättre 
med en någorlunda klar och förutsebar regler inom området. Eftersom det idag råder stor 
osäkerhet hos parterna. Rättstillämparen ska inte efter eget samlat bedömande avgöra från fall 
till fall, detta stärker denna dåliga förutsebarhet.123

                                                 
117 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s.75 
118 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s.51 
119 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.175 
120 Lehrberg, Avtalstolkning, s.70 
121 Göransson, Kolliderande standardavtal, s.27 
122 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s.75 
123 Bernitz, JT 89/90, s.363 
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5. Allmän avtalsrätt och standardavtal i Tyskland   
Nedan ska den tyska avtalsrätten introduceras. Precis som i avsnittet om den svenska 
allmänna avtalsrätten redogörs det här för begrepp som löftesprincipen, avtalsfrihet 
och avtalsbundenhet. Även den tyska standardavtalsrätten kommer att behandlas d.v.s. 
funktioner och inkorporering. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om skyddsklausuler och 
om innehållskontroll. 

5.1 Allmän avtalsrätt 
I Tyskland återfinns de grundläggande avtalsrättsliga reglerna i Bürgerliches Gesetzbuch, 
(BGB). Tysklands BGB tillkom efter långt förberedande arbete, som bl.a. påverkades av den 
historiska skolan. Denna skola ansåg att lagen skulle ses som ett resultat av en mycket 
långsam process som påverkas av många olika faktorer. BGB som trädde i kraft 1900 liknade 
på vissa punkter franska Code Civil. BGB utgör en systematisering av de rättsliga tyska och 
romerska rättsprinciperna som i enlighet med den historiska skolan kunde anses vara ett 
uttryck för den tyska rättstraditionen.124 Bestämmelserna påminner dock allra mest om de 
svenska eftersom dessa utgjorde en viktig förebild för de tyska reglerna.125  

BGB är indelad i fem olika delar (Bücher), den första delen kallas för allmänna delen 
(Allgemeiner Teil) och det är i denna del som de avtalsrättsliga reglerna återfinns. Reglerna i 
den allmänna delen gäller för alla de bestämmelser som regleras i de följande delarna 
(Besonderer Teil) enligt den s.k. ”Klammerprinzip”.126

Det görs i den tyska doktrinen försök till att definiera vad ett avtal är: „ … dass der Vertrag 
eine Möglichkeit darstellt, ein Rechtsverhältnis enstehen zu lassen. Dies kann inhaltlich fast 
jeden sozialen Sachverhalt umgreifen. Entscheident ist nur, dass die Vertragsparteien bzw. 
die handelnden Personen einen vertrag schlissen wollen. Stimmen die Willenserklärungen der 
Vertragspartner überein, so ist damit der Vertrag zustande gekommen.“127  

Avtal ska innefatta minst två personer för att det ska fungera. Det krävs en vilja att ingå 
avtal, det visas normalt genom anbud och accept. I detta avseende ska accepten och anbudet 
likställas eftersom det enligt BGB § 150 II är en accept som gör att bindande avtal kommer 
till stånd under förutsättning att accepten är ren.128

5.1.1 Löftesprincipen  
Motsvarigheten till svenskans anbud och accept är i Tyskland antrag och annahme.129 De 
lagstadgade reglerna anger, precis som den svenska AvtL, att den s.k. löftesprincipen ska 
gälla d.v.s. principen om att anbud och accept är bindande var för sig.130 Löftesprincipen 
kommer till uttryck i BGB § 145 (Bindung an den Antrag): „Wer einem anderen die 
Schliessung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, dass er die 
Gebundenheit ausgeschlossen hat.”131 Ett anbud är dock endast bindande för en viss tid, 
nämligen under acceptfristen. Beträffande acceptfrist har BGB regler som till största delen 
                                                 
124 Gorton, Nationell rätt och internationella köpavtal, s.21 
125 Adlercreutz, Komparativ och internationell avtalsrätt, s.15 
126 Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, s.10f 
127 Becher, Allgemeine Geschäftsbedingungen in der Kontroverse, s.2, Egen svensk översättning: Avtalet ger en 
möjlighet att skapa ett rättsförhållande. Detta kan innehållsmässigt omfatta nästan vilket samhälleligt 
sakförhållande som helst. Avgörande är endast att parterna önskar att sluta ett avtal. Stämmer parternas 
viljeförklaringar överens så har ett bindande avtal kommit till stånd. 
128 Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, s.170 
129 Becher, Allgemeine Geschäftsbedingungen in der Kontroverse, s.5f 
130 Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, s.141 
131 Egen svensk översättning: Den som avsänder ett anbud är bunden av detta, om parten ej har uteslutits 
bundenheten.  
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stämmer överens med våra svenska. Det kan enligt § § 147 – 148 i BGB utläsas att 
anbudsgivaren i sitt anbud kan bestämma en acceptfrist.  
För att ett avtal ska komma till stånd måste parternas anbud (antrag) och accept (annamhe) 
stämma överens. Det får inte, om ett avtal ska komma till stånd, föreligga dissens mellan 
parterna.132 Ett anbud föreligger först när det räcker med ett antagande svar för att ett avtal 
ska komma till stånd. Med detta avses att utbud inte ska ses som ett anbud i juridisk mening. 
För att det ska anses vara ett anbud krävs det att det inte är ofullständigt på väsentliga punkter 
(att som bilhandlare ställa ut en bil utan prislapp är inte att avge ett anbud). Trots att anbudet 
är fullständigt behöver det nödvändigtvis inte vara att ett anbud i juridisk mening. Det kan 
nämligen vara ställt till en obestämd krets av personer, då ska det inte anses vara ett anbud.133  

Det finns endast nyansskillnader mellan den tyska och svenska grundläggande avtalsrätten. I 
båda dessa länder knyts de viktiga rättsverkningar till den tidpunkt då rättshandlingen 
(anbud/accept) kommer mottagaren till handa. En skillnad är dock när anbudsgivaren vill 
återkalla sitt anbud. Återkallelsen enligt tysk rätt måste ha kommit mottagaren till handa 
senast samtidigt med viljeförklaringen. Medan det i svensk rätt går att återkalla ett anbud intill 
dess att det kommit till motpartens kännedom. Av detta kan även utläsas att det definitiva 
avtalsslutet enligt den svenska modellen kommer till stånd när en anbudsgivare tar del 
(kännedom) av en ren accept, medan avtalsslutet i Tyskland blir definitivt när den rena 
accepten kommer mottagaren till handa.134

5.1.2 Avtalsfrihet och avtalsbundenhet 
Principerna om avtalsfrihet (Vertragsfreiheit) och avtalsbundenhet (Vertragsbindung) är lika i 
Sverige och Tyskland. Avtalsfriheten definieras i det närmaste identiskt i den tyska doktrinen, 
såväl som i den svenska. Här nedan ska det endast ge en definition av från den tyska 
doktrinen: 

„…dass der einzelne frei darin ist, ob und mit wem er einen Vertrag schliesst 
(Abschlussfreiheit) und welchen Inhalt des Vertrages er mit dem Vertragspartner vereinbart 

(Gestaltungsfreiheit)”.135

 
Även principen om att avtal ska hållas (pacta sunt servanda) definieras identiskt i de båda 
länderna: ”Verträge sind zu bedienen”.136

5.2 Begreppet standardavtal 
Det tyska ordet för standardavtal är Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB). Det fanns 
tidigare en egen lag om standardavtal lag som hade benämningen AGB-gesetz (AGBG) som 
hade till syfte att skydda konsumenterna.137 Denna lag trädde dock ur kraft 2001 och reglerna 
överfördes istället till den allmänna delen i BGB. AGBG hade till syfte att skydda motparten 
till den som använder sig av standardavtal eller standardvillkor. Lagen omfattade inte endast 
konsumentrelationer även om det var det primära syftet. Den omfattade även agreed 
documents.138

 

                                                 
132 Becher, Allgemeine Geschäftsbedingungen in der Kontroverse, s.5 
133 Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, s.139f 
134 Adlercreutz, Komparativ och internationell avtalsrätt, s.17 
135 Becher, Allgemeine Geschäftsbedingungen in der Kontroverse, s.13, Egen svensk översättning: Den enskilde 
kan fritt bestämma om och med vem han ska sluta ett avtal och vilket innehåll ett eventuellt avtal ska ha. 
136 Egen svensk översättning: Avtal ska hållas.  
137 Köhler, BGB, s.125 
138 Adlercreutz, Komparativ och internationell avtalsrätt, s.42 
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Bestämmelserna från den tidigare AGBG har nu till största delen tagits in i BGB: s allmänna 
del. Bestämmelserna har till uppgift att inskränka möjligheten att genom standardavtal 
frånträda allt för mycket från dispositiv rätt. Användningen av standardavtal torde vara till 
båda parternas fördel (avtalsparterna) så länge det inte sker alltför stora avvikelser från 
dispositiv rätt.139 Regleringen kring standardavtal återfinns i § § 305 - 310 i BGB. Det finns i 
§ 305 Absatz 1 (Abs.) BGB en legaldefinition av begreppet standardavtal: 
 
„Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten 

Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei 
Abschluss eines Vertrags stellt. Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen einen äußerlich 

gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden oder in die Vertragsurkunde selbst aufgenommen 
werden, welchen Umfang sie haben, in welcher Schriftart sie verfasst sind und welche Form 

der Vertrag hat. Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, soweit die 
Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt sind.“140

 
Rekvisit som räknas upp i § 305 Abs.1 är kumulativa.141 Som det ovan redan har nämnts 
krävs att det föreligger konsens mellan parternas anbud och accept (antrag och annahme) för 
att ett avtal ska komma till stånd. Detta gäller även för standardavtal.142 Standardavtalen ska 
användas mot en obestämd krets av personer. Eller som lagens definition anger ”användas i 
flertalet situationer”. Användaren är den part som tillhandahåller de allmänna villkoren.143 
Det ska dock påpekas att det inte spelar någon roll om avtalet faktisk används i flera 
situationer. Det ska istället tas hänsyn till om avtalet är avsett för att utnyttjas i flera olika 
situationer.144 Avtal som ska användas i ett bestämt antal situationer kan också falla under det 
tyska begreppet för standardavtal (bestimmten Zahl). För- formulerade avtal som ska 
användas i ett begränsat antal situationer som t.ex. nyuppförande av bostadslägenheter. 
Bestämt antal situationer kan dock inte vara hur få som helst. Som huvudregel sägs det att det 
ska vara minst mellan 3 och 5 situationer där avtalen ska användas.145 Standardvillkoren ska 
även vara för- formulerade. Med detta avses att villkoren ska vara utarbetade och framtagna 
innan avtalsslutet och ha för avsikt att inkorporeras i avtalet.146 Definitionen av standardavtal 
är tämligen bred. Den omfattar inte endast vidsträckta standardiserade avtal utan avser även 
enstaka klausuler.147 Det är en medveten vid definition av begreppet. Detta för att på ett 
enklare sätt kunna skydda alla som har behov av det.148 Acceptfristen bestäms vanligen av 
anbudsgivaren själv eller så finns den återgiven i avtalet. Speciellt för standaravtal i detta fall 
är att en användare av standaravtal inte får kräva en orimligt lång eller orimligt kort frist för 
ett beslut.149  

                                                 
139 Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, s.20 & s.153 
140 Egen svensk översättning: Standardavtal är för- formulerade avtal som en part (användaren) tillhandahåller 
sina motparter vid avtalsslutet, i flertalet olika situationer. Det samma gäller om bestämmelserna utgör en 
särskild del av avtalet eller blir en del av avtalet automatiskt, vilken omfattning de har, hur de författats och 
vilken form avtalet är. Det föreligger inget standardavtal om avtalsbestämmelserna har varit föremål för 
individuell behandling.  
141 Stoffels, AGB – Recht, s.50 
142 Becher, Allgemeine Geschäftsbedingungen in der Kontroverse, s.5 
143 Stoffels, AGB – Recht, s.48 
144 Ulmer m.fl., AGB – Gesetz, s.147 
145 A.a, s.148, Stoffels, AGB – Recht, s.58 
146 Stoffels, AGB – Recht, s.55 
147 Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, s.157 
148 Stoffels, AGB – Recht, s.49 
149 Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, s.143 
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5.2.1 Standardavtalets funktioner 
Becher anser att standardavtalen är en produkt av den industriella revolutionen. Utvecklingen 
mot massproducerande företag medför masskonsumtion. Att sluta avtal med alla när det råder 
masskonsumtion är mycket svårt, om inte omöjligt. Lösningen på detta blir således massavtal 
d.v.s. standardavtal. Det blir ett effektivare avtalsslut.150 En ytterligare funktion av 
standardavtalen tillkommer de stora aktörerna. Det torde ha blivit en allt viktigare rättskälla 
och har trängt undan den dispositiva rätten som i kommersiella förhållanden får en allt mer 
undanskymd roll.151

5.2.2 Standardavtalets inkorporering 
För att avgöra inkorporeringsproblematik i Sverige ska det sökas ledning i rättspraxis. I tysk 
rätt däremot finns det lagstadgat hur och när standardavtal blir en del av avtalet. Detta regleras 
ingående i BGB 305 § samt i BGB 305a §.  

De tyska reglerna liknar de svenska reglerna, som kan utläsas av praxis. Det finns dock 
skillnader som är värda att nämna. För att allmänna villkor ska bli en del av avtalet gäller det 
att användaren av villkoren innan avtalsslutet uttryckligen meddelar motparten vilka allmänna 
villkor som ska läggas till grund för avtalet. Om ett sådant meddelande, med hänsyn till 
avtalets speciella typ eller andra svårigheter, inte kan framföras anses det tillräckligt med att 
villkoren finns tillgängliga och synliga för motparten. Motparten ska på detta sätt få en 
möjlighet att ta del av villkoren (t.ex. att de allmänna villkoren placeras i användarens lokaler 
så att motparten kan läsa dem om denne så önskar). Motparten ska i dessa fall kunna kräva att 
få ett exemplar av de allmänna villkoren, de ska om en sådan begäran görs överlämnas fysisk 
till motparten.152 Det kan i detta sammanhang nämnas att ett uttryckligt meddelande inte får 
vara på ett främmande språk om inte parterna förhandlat på detta språk. Om en hänvisande 
part i sin verksamhet tillhandahåller flera olika varianter av standardavtal krävs ett tydlig 
hänvisande till just de villkoren som denne önskar att tillämpa. Det kan dock i vissa fall vara 
uppenbart för motparten vilka villkor som ska gälla, då är hänvisningen inte lika viktig.153

Det ovan nämnda räcker dock inte för att villkor ska anses inkorporerade. Det krävs även att 
motparten ska förklara att denne accepterar giltigheten av de allmänna villkoren. 
Bestämmelse återfinns i § 305 Abs.3.154 Det regleras även i lagen att individuellt utformade 
villkor ska ha företräde framför de standardiserade (§ 305b). De regler som återfinns i BGB § 
305a behandlar endast särskilda fall och ska inte närmare beaktas i denna framställning. 

Det finns liksom i den svenska rätten bestämmelser om hur överraskande och betungande 
klausuler ska behandlas. Överraskande klausuler som motparten inte kan antas ha räknat med 
ska inte anses vara en del av avtalet. De överraskande klausulerna ska bedömas på objektiva 
och subjektiva grunder. Det ska vid bedömningen t.ex. tas hänsyn till handelsbruk och 
parternas förhållningssätt vid avtalsslutet En klausul blir dock inte ogiltig endast för att den är 
överraskande utan det krävs även att klausulen är ovanligt överraskande och att parten inte 
skulle ha kunnat räkna med en sådan klausul.155 Tvetydiga klausuler ska tolkas till nackdel för 
den part som utformat klausulen (BGB 305c).156 Ordet tvetydig är en direkt översättning från 
det tyska ordet i BGB. Det är, trots en viss skillnad i språkbruk, den tyska motsvarigheten till 
den svenska oklarhetsregeln i 10 § AVLK. 

                                                 
150 Becher, Allgemeine Geschäftsbedingungen in der Kontroverse, s.14 
151 Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, s.154f 
152 Becher, Allgemeine Geschäftsbedingungen in der Kontroverse, s.19 
153 Ulmer m.fl., AGB – Gesetz, s.206 
154 BGB § 305 Abs.3: ”Und wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist”  
155 Ulmer, AGB – Gesetz, s.307ff 
156 Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, s.162 
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5.2.3 Innehållskontroll 
Innehållskontrollen gäller bestämmelser som kompletterar eller avviker från en befintlig 
rättsregel och återfinns i BGB § 307-309.157 Individuella avtal omfattas inte av 
innehållskontrollen, eftersom det då sker en förhandling och parterna har fått uttrycka en 
vilja.158 Avsnittet inleds med en generalklausul som innebär att avtalsvillkor som strider mot 
tro och heder (Treu und Glauben) samt är till orimlig nackdel för en part ska vara ogiltiga. 
Denna följs av en omfattande katalog med bestämmelser som anger vilka klausuler som efter 
prövning kan förbjudas (§ 308) samt vilka klausuler som absolut förbjudna (§ 309) 
Generalklausulen i § 307159 gäller konsumentförhållanden och förhållanden mellan 
näringsidkare, medan katalogbestämmelserna endast är tillämpliga i konsumentförhållanden. 
Generalklausulen om tro och heder har tre typsituationer då denna blir tillämplig: 

- När bestämmelserna i standaravtalen inte stämmer överens med grundtanken för 
rättssystemet  (”wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung”). 

- Bestämmelserna innebär en onaturlig förskjutning av rättigheter respektive 
skyldigheter mellan parterna (”wesentlicher Rechte oder Pflichten, die sich aus der 
Natur des Vertrages ergeben”) 

- När det inte sker tydliga hänvisningar till de bestämmelser som ska gälla som 
avtalsinnehåll.160 

Vid en bedömning av dessa klausuler ska den dispositiva rätten användas som en måttstock. 
Detta gör att det inte tas hänsyn till balans mellan parternas prestation respektive 
motprestation.161 Även § 242 BGB (Treu und Glauben) kan komma att bli aktuell vid en 
innehållsbedömning. Det är inte heller uteslutet att BGB § 138 Abs.1, som fastslår att en 
rättshandling som strider mot handelsbruk ska vara ogiltig, blir aktuell.162 Lagen är 
civilrättslig och tillämpas av de allmänna domstolarna. Det är inte endast berörda parter som 
kan föra talan, rätten tillkommer även branschorganisationer och konsumentorganisationer. 
De tyska domstolarna har i likhet med de svenska en möjlighet att förbjuda villkor generellt, 
(Breitwirkung).163 Tyskland har medvetet tagit avstånd från myndighetskontroll.164

5.2.4 Skyddsklausuler 
Skyddsklausulen har även i Tyskland uppgiften att peka ut de egna villkoren som de gällande 
för avtalet. Den har i tysk rätt fått benämningen ”Abwehrklauseln”.165 Rättstillämparens 
hänsyn till sådana varierar från land till land. Som Göransson nämner har vi i Sverige inte 
tagit någon större hänsyn, medan det kan konstateras att det i Tyskland blåser andra vindar.166 
I avsnittet nedan redogörs för klausulens inverkan på rättstillämpningen. 

                                                 
157 Stoffels, AGB – Recht, s.190 
158 A.a., s.175 
159 § 307 Abs.1 BGB: ”Bestimmungen in Allgemeine Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den 
Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. 
Eine unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und 
verständlich ist.” 
Egen svensk översättning: Bestämmelser i standardavtal är ogiltiga, om de ger användarens motpart, på grund av 
avsaknad av erforderlig tro och heder, en orimlig nackdel. En orimlig nackdel kan även bero på att bestämmelsen 
inte är tydlig och förståelig. 
160 Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, s.169 
161 A.a., s.167f 
162 Stoffels, AGB – Recht, s.175ff.  
163 Bernitz, Standardavtalsrätt, s.22 
164 A.a., s.22 
165 Exempel på abwehrklausel: ”anderslautende Bedingungen – soweit sie nicht in dieser gesamten Bestellung 
festgelegt sind – gelten nicht” (Stoffels, AGB – Recht, s.133) 
166 Stoffels, AGB – Recht, s.133, Ulmer, AGB – Gesetz, s.256f 
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6. Lösning i Tyskland 
I tysk rätt har rättstillämparen en mer konkret lösning att ansluta sig till. Med detta 
menar jag att domstolen faktisk har att tillämpa en typ av lösning, även om den inte är 
lagstadgad. Framställningen nedan kommer härav att koncentreras, på den nu gällande 
lösningen samt den lösning som tillämpades tidigare.  

6.1 Äldre tysk lösning  
AGBG reglerade inte kollisionen av standardavtal. Det uttalades dock i samband med 
lagstiftandet att ett avtal trots oenighet kring de allmänna bestämmelserna ska anses ha 
kommit till stånd. Enligt den tyska doktrinen ska omständigheten att Battle of Forms inte 
lagreglerades inte ses som motsägelse av det som diskuterades vid AGBG: s tillkomst. Det har 
visat sig i rättspraxis att utgångspunkten är att avtal har kommit till stånd och det har funnits 
en vilja att faktiskt ingå avtal.167

Äldre rättspraxis i Tyskland löser dessa kollisionsproblem med en sträng tolkning av § 150 
Abs.2 BGB: „Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstigen 
Änderungen gilt als Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag“.168 (Lagregeln motsvarar 
till stor del 6 § AvtL.) Enligt denna lösningsmodell sluts inte avtalet genom den orena 
acceptens översändande utan avtalet sluts genom att mottagaren av den orena accepten inte 
protesterar eller genom att denne börjar agera som om avtal hade kommit till stånd, 
konkludent handlande.169 Lösningen innebar vidare att den part som sist hänvisade till sina 
villkor går vinnande ur striden, så länge hänvisningen gjordes innan avtalsslutet. Detta är 
således principen om oren accept och/eller The last shot. Om inte motparten reklamerar 
villkoren ska sista hänvisningen gälla. Det kan i detta sammanhang nämnas att den tyska 
paragrafen saknar motsvarighet till de subjektiva rekvisiten som återfinns i 6 § AvtL. I 
Tyskland finns det istället en bestämmelse som reglerar tro och heder (Treu und Glauben) 
som kan komma att ha en liknande innebörd.170 Mottagarens passivitet vid en sådan oren 
accept har generöst tolkats som ett konkludent handlande från dennes sida. Detta medförde 
således att avtalet slöts med de ”orena” villkoren som grund.171 I Tyskland har lösningen fått 
benämningen Theorie des letzten Wortes.172

I de fall det inte kunde konstateras att det fanns någon överensstämmande vilja, mot 
bakgrund passivitet eller konkludent handlande, fanns det ingen annat att göra än att fastsälla 
att dissens föreligger. Enligt domstolen, Bundesgerichtshof (BGH) skulle det inte tas hänsyn 
till någon av de olika avtalsvillkoren utan det skulle endast tas hänsyn till dispositiv rätt.173  

6.1.1 Synpunkter  
Att uteslutande och endast tillämpa principen om The last shot har i tysk litteratur fått motstå 
kritik. Stoffels menar att lösningsmodellen uppmanar till ett ”ping-pong” spel av allmänna 
villkor, där villkor som motsäger varandra skickas fram och tillbaka till förbannelse. Det kan 
t.o.m. i dessa fall, på grund av allt skickande, bli svårt att avgöra vem av parterna som faktisk 

                                                 
167 Ulmer, AGB – Gesetz, s.255f 
168 Egen svensk översättning: En accept med utökningar, inskränkningar eller liknande ändringar gäller som 
avslag i förening med nytt anbud.  
169 Stoffels, AGB – Recht, s.132f 
170 Ulmer, AGB – Gesetz, s.256 
171 Göransson, Kolliderande standardavtal, s.70f, Stoffels, AGB – Recht, s.132f 
172 Ulmer, AGB – Gesetz, s.256 och BGH NJW 1951, 271; 1955, 1794; 1963, 1248 i samtliga av dessa fall 
användes uteslutande The last shot som lösningsmodell (”Theorie des Lezten Wortes”). 
173 Göransson, Kolliderande standardavtal, s.70f 
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fick det sista ordet. 174 Ulmer och Stoffels är överens om att det ofta blir en orimlig fördel för 
anbudstagaren som då endast har att hänvisa till andra villkor för att få sin vilja igenom.175  

6.2 Nuvarande tysk lösning 
Det finns inte heller idag direkta lagbestämmelser för hur Battle of Forms ska lösas.176 
Eftersom det inte uttryckligen regleras hur problemet ska lösas ska rättstillämparen falla 
tillbaka på de allmänna avtalsrättsliga reglerna. Det är dock inte endast dessa regler som ska 
användas för att avgöra rättsläget.177 Det som också finns är avgöranden från BGH som ger en 
tydligare bild av rättsläget.  Genom åren har dock tysk rättspraxis utvecklats. Fram till 70-talet 
tillämpades i tysk rätt, som framgår ovan, lösningen The last shot. Det har dock inom detta 
område skett en utveckling från denna lösning och mer mot The knock-out doctrine.178 Precis 
som i äldre praxis kan det trots saknad överenskommelse i vissa punkter i kontraktet anses ha 
kommit ett avtal till stånd, detta är ofta parternas vilja.179 Detta kan inte bekräftas med § 150 
BGB som grund. Det ska istället sökas ledning i § 154 Abs.1 BGB. En motsatstolkning av 
denna paragraf leder fram till denna slutsats. Även praxis visar att parterna vanligtvis faktisk 
vill att avtalet ska gälla och tvisten endast gäller vad som är avtalsinnehåll.180  

I § 155 BGB behandlas fallet när parterna anser att ett avtal har kommit till stånd trots det 
att dessa egentligen inte har enats om vad som ska vara avtalsinnehåll: ”Haben sich die 
Parteien bei einem Vertrag, den sie als geschlossen ansehen, über einen Punkt, über den eine 
Vereinbarung getroffen werden sollte, in Wirklichkeit nicht geeinigt, so gilt das Vereinbarte, 
sofern anzunehmen ist, dass der Vertrag auch ohne eine Bestimmung über diesen Punkt 
geschlossen sein würde.“181 Det kan sammanfattas så att avtalet ska gälla trots oenighet på 
dessa punkter, såtillvida att parterna är överens om att det föreligger ett avtal. 

Den härskande meningen i dagens rättspraxis är inte att det ska anses vara parternas vilja att 
det sist skickade avtalet ska vara det gällande. Avsikten med den ”nya” lösningen är att 
reglera avtalets innehåll med båda av kolliderade standardavtalen, så långt det går. Således ett 
försök till att harmonisera de båda olika avtalen så långt det är möjligt.182 Luckorna som 
uppstår efter en sådan harmonisering ska fyllas med dispositiv rätt. Det görs således i dagens 
rättspraxis avsteg från den tidigare lösningsprincipen. Det ska tilläggas att detta gäller om 
ingen av parterna uttryckligen protesterat mot villkoren innan avtalsslutet.183 Lösningen med 
§ 150 Abs.2 BGB inskränks till de fall där en abwehrklausel saknas i anbudsgivarens 
standardavtal och till de fall där anbudstagaren intar en sådan klausul i en bekräftelse 
(Auftragsbestätigung).184 Även när båda parterna uttryckligen har hänvisat till en 
abwehrklausuel, inte endast i sitt standardavtal utan även ”utanför” detta ska denna paragraf 

                                                 
174 Stoffels, AGB – Recht, s.134 
175 A.a., s.134, Ulmer, AGB – Gesetz, s.254 , 
176 Stoffels, AGB – Recht, s.131 
177 A.a., s.132 
178 Ulmer, AGB – Gesetz, s.256 
179 A.a., s.258, Stoffels, AGB – Recht, s.134 
180 Stoffels, AGB – Recht, s.135, § 154 BGB Abs.1: ”Solange nicht die Parteien sich über alle Punkte eines 
Vertrags geeinigt haben, über die nach der Erklärung auch nur einer Partei eine Vereinbarung getroffen werden 
soll, ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen. Die Verständigung über einzelne Punkte ist auch dann nicht 
bindend, wenn eine Aufzeichnung stattgefunden hat.“ 
Egen svensk översättning: Om parterna inte har enats om alla punkter i ett avtal, också efter att endast en part 
bekräftat denna, är vid tvivel avtalet inte slutet. Överenskommelse beträffande enstaka punkter är trots 
dokumentering inte bindande. 
181 Egen svensk översättning: Har parterna inte enats på vissa punkter i ett avtal och parterna trots detta anser att 
det slutits ett avtal, så anses det överenskomna vara avtalsinnehåll och avtalet ska trots oenigheten vara slutet. 
182 Köhler, BGB, s.220, Ulmer, AGB – Gesetz, s258 
183 Köhler, BGB, s.220 
184 Stoffels, AGB – Recht, s.134, Ulmer, AGB – Gesetz, s.256 
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tillämpas.185 Lösningen att låta de avtalsvillkor som stämmer överens med varandra vara 
gällande har i Tyskland fått benämningen „Prinzip der Kongruenzgeltung“.186 I rättsfall från 
BGH kan den ovan nämnda förskjutningen från The last shot konstateras. Det har i vart fall i 
tre rättsfall gjorts avsteg från principen och börjat gå, som det ovan redan nämnts, mot The 
knock-out.187 Det finns ett rättsfall där det på ett tydligt sätt kommer till uttryck att The 
knock-out doctrine ska anses vara den gällande lösningen.188

Standardvillkoren blir endast avtalsinnehåll i det hänseenden där dessa stämmer överens 
med varandra och blir då en fullständig del av avtalet. I de övriga delarna där bestämmelserna 
således kolliderar kommer den dispositiva rätten till användning. Den dispositiva rätten 
används inte uteslutande för att bestämma hela avtalet. Nyare rättspraxis innebär inte heller att 
det direkt per automatik ska sökas ledning i den dispositiva rätten. Det ska istället tas en större 
hänsyn till parternas vilja. Har det i båda de kolliderande avtalen gjorts avsteg från dispositiv 
rätt ska det, som redan sagts, så långt det är möjligt regleras med de båda standardavtalen och 
inte med den dispositiva rätten.189 Att falla tillbaka på dispositiv rätt torde ligga i linje med de 
tankar som kommer till uttryck i § 306 Abs.2 BGB: ”Soweit die Bestimmungen nicht 
Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrags nach 
den gesetzlichen Vorschriften”.190 Bestämmelsen säger att sådant som inte blivit 
avtalsinnehåll ska istället regleras med dispositiv rätt. 

Det kan i detta sammanhang även sägas att det finns öppen, dold och total dissens. Öppen 
dissens avser de fall där parterna är medvetna om att det råder oenighet (§ 154 BGB) och dold 
dissens är de fall där parterna anser att de slutit avtal trots att de inte är helt överens.191 Det 
som i den tyska doktrinen kallas för ”total dissens” avser de fall där parterna inte har enats om 
vissa mycket grundläggande saker (se § 154 BGB). Det kan t.ex. vara priset. Ett avtal där det 
inte anges vilket pris som ska gälla har inte kommit till stånd. I de fall kan det inte sökas 
ledning i dispositiv rätt för att avgöra vilket pris en prestation ska ha.192 Om det råder total 
dissens mellan parterna finns det inget avtal och det finns i Battle of Forms bemärkelse inget 
att bedöma. Det första att avgöra är således om det råder total dissens eller inte.  

Det ska inte vid en bedömning av stridiga klausuler göras en s.k. gemensamt minimum 
(gemeinsame Minimum). Med detta avses att göra ett mellanting, ett försök att jämka ihop 
parternas olika viljor. En part anger kanske 24 månaders reklamationsfrist medan den andre 
anger 6 månader. Det ska i dessa fall inte ske ett försök att jämka samman viljorna utan den 
dispositiva rätten ska ta över.193 Om endast ett av de använda/skickade standardavtalen 
innehåller en bestämmelse som reglerar en viss sak ska användningen av denna bestämmelse 
bestämmas mot bakgrund motpartens vilja. Endast för att en part inte har reglerat ett visst 
förhållande i sitt avtal innebär inte nödvändigtvis att denne vill falla tillbaka på dispositiv rätt 
eller tillämpa den regelringen som medkontrahenten angett.194 Om klausulen ger ena parten 
en orimlig fördel eller på annat sätt inte har något direkt samband med de andra klausulerna i 
avtalet ska den inte ses som avtalsinnehåll.195

                                                 
185 Köhler, BGB, s.220 
186 Stoffels, AGB – Recht, s.136, Egen svensk översättning: Liknande villkor gäller 
187 BGH NJW 1991, 1604; 1985,1838; 1980, 449 
188 BGH NJW RR 2001, 484 
189 Stoffels, AGB – Recht, s.134, Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, s.171 
190 Egen svensk översättning: I den mån bestämmelser inte har blivit avtalsinnehåll eller är ogiltiga bestäms 
avtalsinnehållet med hjälp av rättsliga föreskrifter.  
191 Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, s,172 
192 A.a., s.172 
193 Ulmer, AGB – Gesetz, s.261 
194 A.a., s.261f 
195 A.a., s.162 
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7. Andra komparativa utblickar 
Det ska i det följande kapitlet göras en del andra komparativa utblickar. Det ska tas 
hänsyn till  hur CISG, Unidroit och PECL löser problemet med Battle of Forms. 

7.1 Battle of Forms i CISG 
CISG är en internationell konvention om internationella köp som man, i Wien, lyckades ena 
sig om den 11 april, 1980.196 Konventionen innehåller enhetliga materiella regler som ska 
tillämpas direkt på ett avtal, om de avtalsslutande har sitt affärsställe i länder som är anslutna 
till denna.197 CISG trädde i kraft, i Sverige, den 1 januari, 1989 genom lagen (1987: 822).198 
CISG består av fyra delar och del II (artikel 14 – 24) tillträddes inte av Sverige. Del II i CISG 
innehåller regler för vad som ska gälla för anbud och accept, oren accept samt för vad som 
ska gälla vid återkallelse.199 För Tysklands del skedde ikraftträdandet två år senare d.v.s. den 
1 januari 1991.200 Om det upprättade avtalet är ett sådant som faller inom CISG: s gränser ska 
det även vid kollisionsproblem sökas ledning i reglerna. Det ska dock visa sig att Battle of 
Forms inte har någon uttrycklig lösning i CISG. Det diskuterades vid tillkomsten av CISG om 
kollisionsproblemen skulle regleras. Det slutade med att kritikerna fick som de ville och 
regleringen uteblev. Det ansågs vara för kategorisk att ge domstolen endast en given lösning. 
De ansåg istället att domstolen ska ha en möjlighet att göra en bedömning i det enskilda fallet. 
Det hela slutade med att det inte uttryckligen reglerades.201 Det kan med hjälp av artikel 7 
(2)202 i CISG konstateras att rättsligt problem som inte uttryckligen löses i konventionen ska 
lösas i enlighet med de allmänna principer som ligger till grund för denna. Om sådana 
principer saknas ska det sökas ledning i den nationella rätten som blir tillämplig med hänsyn 
till de privaträttsliga reglerna. Bestämmelsen har till syfte att åstadkomma en enhetlig 
rättsordning.203 Lagstiftaren vill även med bestämmelsen i andra stycket motverka att 
situationer som inte uttryckligen regleras i konventionen direkt hänvisas till nationell rätt. Det 
krävs för konventionens tillämplighet att det på något sätt kan finnas stöd för det aktuella 
problemet i konventionen. Bestämmelsen som ligger närmast är artikel 19204. Första stycket i 
artikeln fastställer regeln om att en oren accept ska behandlas som ett avslag och istället som 
                                                 
196 Herre, SvJT 2000, s.308, Konventionens fullständiga namn: 1980 års FN-konvention angående avtal om 
internationella köp av varor. 
197 Adlercreutz, Internationell och komparativ avtalsrätt, s. 15 
198 Herre & Ramberg, Internationella köplagen, s.48 
199 A.a. s.49 
200 Ulmer, AGB – Gesetz, s.274 
201 Ramberg & Herre, Internationella köplagen, s.164f 
202CISG Artikel 7 
“(1)In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international character and to the need to 
promote uniformity in its application and the observance of good faith in international trade.  
(2)Questions concerning matters governed by this Convention wich are not expressly settled in it are to be 
settled in conformity with the general principles on wich it is based or, in the absence of such principles, in 
conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.” 
203 Ramberg & Herre, Internationella köplagen, s.114 
204 CISG Artikel 19 
“(1) A reply to an offer  which purports to be an acceptance but contains additions, limitations or other 
modifications is a rejection of the offer and constitutes a counter- offer. 
(2) However, a reply to an offer which purports to be an acceptance but contains additional or different terms 
which do not materially alter the terms of the offer constitutes an acceptance, unless the offeror, whitout undue 
delay, objects orally to the discrepancy or dispatches a notice to that effect. If he does not so object, the terms of 
the contract are the terms of the offer with the modifications contained in the acceptance.  
(3) Additional or different terms relating, among other things to the price, payment, quality and quantity of the 
goods, place and time of delivery, extent of one party´s liability to the other or the settlement of disputes are 
considered to alter the terms of the offer materially.” 
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ett nytt anbud. För att det ska kunna kallas för accept krävs det att svaret/meddelandet 
indikerar bekräftelse på ett anbud (”indicating assent to an offer”). Kravet för att en accept ska 
bedömas som oren är att den gör väsentliga avsteg från de avtalade villkoren. Det återfinns i 
19 (3) CISG en bestämmelse som anger vad som kan anses vara väsentliga förändringar av 
avtalet. Uppräkningen är dock inte uttömmande. 205

När parterna har gjort korsande hänvisningar ska det enligt reglerna i CISG först konstateras 
att det faktisk finns väsentliga skillnader mellan de två kolliderande avtalen. Det kan med 
säkerhet sägas att de allmänna villkoren skiljer sig på flera av dessa punkter och 19 (1) ska 
således bli tillämplig. Det råder dock inom detta område oenighet. Vissa anser att regeln om 
oren accept i artikel 19 ska tillämpas medan andra anser att artikel 7 om skälig tolkning (good 
faith) ska gälla. Det finns även förespråkare som menar att anbudet ska gälla och att en accept 
indikerar bekräftelse till anbudet (”indicates assent”) och därav ska anbudet vara det gällande. 
Enligt Ramberg och Herre är det oenigheten till trots The knock-out som dominerar praxis.206 
Det finns ett antal fall som i detta sammanhang är intressanta och som ger en tydligare bild av 
hur situationen bedöms: 

(16 W 25/06) Säljaren lyckades inte leverera i enlighet med avtalet och därav uppstod tvist. Den tyske 
köparen stämde säljaren till tysk domstol eftersom den holländske säljaren hade en fabrik i Tyskland. 
Säljaren bestred att tysk domstol var rätt forum och menade att hans affärsställe är beläget i Holland och 
därför skulle rättegången hållas där. Båda standardavtal innehöll lagvalsklausuler. Den holländska och 
den tyska hänvisade till att eventuell tvist skulle avgöras i det land där säljaren har sin hemvist. Således 
blev avgörandet av säljarens hemvits mycket central, den tyske parten yrkade att hemvisten var i 
Tyskland medan säljaren yrkade på Holland. Domstolen bedömde att svarandets hemvist var Holland 
eftersom en fabrik eller liknande i ett annat land inte betyder att partens hemvist flyttas. CISG förespråkar 
lösningen The kock-out doctrine. Vilket i detta fall innebär att de klausuler som stämmer överens i de 
olika standardavtalen ska tillämpas. Det har av domstolen konstateras att säljarens hemvist är i Holland. 
Detta resulterar i att parternas lagvalsklausuler stämmer överens och ska tillämpas (båda klausuler 
hänvisade till säljarens hemvist). 

Domslutet konstaterar att det i första hand ska tas hänsyn till de bestämmelserna som 
överrensstämmer i de kolliderande standardavtalen, The knock-out. Det ska i andra hand 
d.v.s. när harmonisering inte är möjlig, sökas ledning i principen om The last shot. I det 
aktuella fallet hade en tillämpning av The last shot gett samma resultat, eftersom det sist 
sända villkoret var säljarens.  

(VIII ZR 304/00) Avtal hade slutits via telefon och båda parterna skickade efter telefonsamtalet en 
bekräftelse till motparten med sina egna standardvillkor. Köparens villkor innehöll en klausul som ålade 
säljaren ansvar vid fel i godset. Säljarens villkor å sin sida innehöll en skyddsklausul som klargjorde att 
endast de egna villkoren skulle gälla. Säljaren uteslöt uttryckligen köparens standardvillkor. När sedan det 
sända godset (mjölkpulver) inte höll måttet var tvisten ett faktum. Inledningsvis konstateras att avtal, trots 
oenighet i villkorsfrågan, hade kommit till stånd. Domstolen uttalar att det är accepterad lösning att de 
överrensstämmande villkoren ska gälla i avtalet d.v.s. The knock-out och att dispositiv rätt ska tillämpas 
det i de delar av avtalet där harmoniering inte är möjligt. Vidare anför domstolen att båda parterna i detta 
fall har skickat standardavtalen efter själva avtalsslutet. I detta fall föll dock parterna tillbaka på artikel 7 i 
CISG som behandlar ”good faith”. Mot bakgrund av denna bestämmelse ogillades köparens talan.   

”Lagvalsfallet” är ett typiskt Battle of Forms fall. Det kan konstateras att ”mjölkfallet” inte 
riktigt är lika typiskt, men även detta har viktiga synpunkter att ta hänsyn till. Båda fastslår att 
The knock-out är en accepterad lösning. I första hand ska således ett försökt till harmonisering 
göras. Rättsläget där villkoren går isär är dock inte lika solklart. I ena fallet (lagvalsfallet) ska 
det enligt domstolen sökas ledning i principen om The last shot medan det i det andra fallet 
ska tas hänsyn till dispositiv rätt eller se problemet, trots att det inte regleras i CISG, i ljuset 
av konventionen och således tillämpa ”good faith” (mjölkfallet). 

                                                 
205 Ramberg & Herre, Internationella köplagen, s.115 & s.159f 
206 A.a., s.165 
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7.2 Battle of Forms i Unidroit 
I samband med att CISG antagits i Wien kom arbetet med Unidroits principer i gång på allvar. 
Det tillsattes en grupp bestående av experter inom områdena för internationell handels- och 
avtalsrätt. Resultatet av arbetet blev Unidroit Principles of international Commercial 
Contracts. De tillhandahåller principer och regler för internationella kommersiella avtal. 
Dessa bör med fördel kunna användas som utfyllnad eller som en del i tolkningen vid 
tillämpning av andra internationella konventioner (t.ex. CISG) eller vid överenskommelse.207 
I sammanhanget är det viktigt att påpeka att det på vissa områden råder stor skillnad mellan 
CISG och Unidroit. Det kan ges ett helt annat svar på samma fråga. Därför är det viktigt att 
parterna klargör hur det inbördes förhållandet mellan dessa två ska se ut, så de vet vilken som 
ska ha företräde.208  

Eftersom den utländska handeln idag har en så stor spridning har Unidroit och andra 
internationella principer inte till uppgift att öka handeln. Det handlar snarare om att 
tillhandahålla ett tillfredsställande regelverk för en redan uppkommen företeelse. Unidroit 
innehåller mestadels konkreta bestämmelser som anger hur avtal kommer till stånd, hur de ska 
tolkas o.s.v. Det kan konstateras att Unidroit innehåller bestämmelser som vår svenska 
avtalslag saknar. Unidroit har flera syften. Ett av dessa är att parterna ska kunna hänvisa till 
Unidroits principer som ett neutralt alternativ. De kan även tillämpas när en part gjort oklara 
hänvisningar till generella principer. Ytterligare syften är att principerna ska ge en 
introduktion till den internationella avtalsrätten och fungera som en förebild för de nationella 
avtalslagarna.209

Precis som i den svenska och tyska avtalsrätten (även CISG) regleras det hur en oren accept 
ska behandlas. Den ska enligt huvudregeln i 2.1.11210 anses som ett avslag i förening med ett 
nytt anbud. Till huvudregeln finns det dock undantag. Om en accept som avges innehåller 
ändringar som inte materiellt ändrar villkoren för avtalet ska det benhandlas som en ren 
accept, om inte motparten inom skälig tid protesterar mot dessa. Således blir de modifierade 
villkoren avtalsinnehåll om det inte protesteras. Detta torde ligga i linje med de väsentliga 
förändringarna som krävs för oren accept enligt CISG. Något som är av än större intresse är 
att det i Unidroit finns en bestämmelse som har fått namnet Battle of Forms, 2.1.22.211

Denna innebär att de villkoren som stämmer överens i de olika standardavtalen ska 
tillämpas såvida inte någon av parterna, innan avtalsslutet eller precis i anslutning till det, har 
klargjort att denne inte vill sluta villkor med sådana villkor som grund. Metoden går dock inte 
längre. Det anges inte hur de oreglerade rättsfrågorna ska avgöras.  

                                                 
207 Herre, SvJT 2000, s.310 
208 Hultmark, JT 95/96, s.658 
209 A.a., s.657f, http://www.unidroit.org/english/presentation/main.htm, hämtat 2006-12-13 
210 Unidroit artikel 2.1.11 (Modified acceptance): 
“(1) A reply to an offer which purports to be an acceptance but contains additions, limitations or other 
modifications is a rejection of the offer and constitutes a counter-offer. 
(2) However, a reply to an offer which purports to be an acceptance but contains additional or different terms 
which do not materially alter the terms of the offer constitutes an acceptance, unless the offeror, without undue 
delay, objects to the discrepancy. If the offeror does not object, the terms of the contract are the terms of the 
offer with the modifications contained in the acceptance.” 
211 Unidroit artikel 2.1.22 (Battle of Forms): 
”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.” (Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2004) 
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7.3 Battle of Forms i Principles of European Contract Law 
Principerna (European Principles) arbetades fram under ledning av den danske professorn Ole 
Lando och arbetsgruppen kom att kallas Lando– kommissionen. Denna bestod främst av 
jurister från alla dåvarande medlemstater i EG som var akademiskt verksamma.212 Arbetet, 
som till viss del finansierades av EU– kommissionen, resulterade i tre olika delar som alla har 
publicerats.213 Syfte med PECL är att utgöra en modellag för EU. Principerna utgör ingen 
nationell eller internationell lagstiftning vilket gör att de blir allmänna avtalsvillkor i enskilda 
avtal om parterna hänvisar till dem. De ska även kunna användas som lex mercatoria214 om 
parterna inte hänvisat till några regler överhuvudtaget. 215 De ska således kunna ses som ett 
sammansatt regelsystem som utarbetats efter komparativa studier av reglerna i 
medlemsstaterna. 216

Även i European Principles regleras den orena accepten, artikel 2:208.217 Bestämmelsen har 
slående likheter med de i CISG och Unidroit. Det ställs, i samtliga dessa tre regelsamlingar, 
krav på vad som är en oren accept. Det krävs väsentliga avsteg från det ursprungliga anbudet. 
Precis som i Unidroit finns det i PECL bestämmelser som reglerar problematiken med 
kolliderande standardavtal eller konflikt avseende standardvillkor. Denna bestämmelse 
återfinns i artikel 2:209.218 Denna bestämmelse innebär att avtalet inte ska falla endast för att 
parterna inte har enats i villkorsfrågan. De villkor som ska gälla är de som stämmer överens i 
de olika standardavtalen. Det anges i andra stycket under vilka förutsättningar bindande avtal 
inte har kommit till stånd. Ett avtal ska inte slutas om den ena parten utan uppehåll meddelar 
medkontrahenten att denne inte vill sluta avtal med just de villkoren som grund. Artikeln 
avslutas med en definition av begreppet standardvillkor. Definitionen skiljer sig inte från de 
som det tidigare redogjorts för i framställningen. Hur parterna ska göra i de fall inget av 
standardavtalen reglerar situationen framgår dock inte. 

                                                 
212 Ramberg & Herre, Internationella köplagen, s.86 
213 Bernitz, JT 03/04, s.505 
214 Samlingsnamn för allmänna avtalsrättsliga principer i internationella kontraktsförhållanden. 
215 Håstad, JT 02/03, s.746 
216 Ramberg & Herre, Internationella köplagen, s.87 
217 European Principles artikel 2:208 (Modified Acceptance): 
“(1) A reply by the offeree wich states or implies additional or different terms wich would materially alter the 
terms of the offer is a rejection and a new offer. 
(2) A reply wich gives a definite assent to an offer operates as an acceptance even if it states or implies 
additional or different terms, provided these do not materially alter the terms of the offer.”  
218 European Principles artikel 2:209 (Conflicting General conditions): 
“(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.”   
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8. Analys 
Nedan kommer det att göras en kritisk analys av de ovan angivna lösningsmodellerna 
som de olika rättssystemen (Sverige, Tyskland, CISG, Unidroit och PECL) 
tillhandahåller. Av rent arbetstekniska skäl har jag valt att presentera kritiken för varje 
enskild modell i ett eget avsnitt. Finns liknande argument för eller emot en viss lösning 
kommer de att presenteras, det kan således förekomma upprepningar.  

8.1 6 § Avtalslagen 
Det torde inte finnas tvivel om att 6 § AvtL är den lagreglerade bestämmelsen som ligger 
närmast till hands att använda, i Sverige. En accept som innehåller ändringar är ju att anse 
som oren.  Att pressa in problemet med Battle of Forms i 6 § AvtL har dock fått utstå en hel 
del kritik. 6 § har fått hård kritik som sådan för att det anses vara ett ohållbart tankesätt att ha 
dubbla subjektiva rekvisit i en rättsregel. Den får dock, som sagt, än mer kritik när försök till 
att applicera bestämmelsen på Battle of Forms görs. Bland annat är det mest grundläggande 
för denna bestämmelse att avgöra vad som är ett anbud och vad som är en accept. När det 
handlar om växelvis skickade standardavtal är detta mycket svårt. Det uppstår således 
problem redan vid initialstadiet. Jag ansluter mig till den kritik som framförs. Det kan vara 
tillfredsställande att använda bestämmelsen vid själva avtalsslutet, men att försöka tillämpa 
den när parterna redan har börjat att prestera och när det inte kan avgöras vad som är anbud 
respektive accept är inte att föredra.  

NJA 1970 s.478 ger, trots att det endast är två skiljaktigas åsikter, en indikation om hur 
svensk rätt anser att problemet med Battle of Forms ska lösas. Det kan med hjälp av NJA 
1962 s.276 konstateras att passivitet hos en avtalspart kan medföra accepterande av avtal 
innehållande vissa standardiserade klausuler. Även NJA 1980 s.46 ger vid handen att 
standardiserade villkor kan bli en del av avtalet på grund av konkludent handlande. 

Om denna bestämmelse skulle praktiseras i praktiken skulle det betyda att accepten istället 
blir ett anbud och att det då ligger på den ursprunglige anbudsgivaren att svara på detta anbud. 
Om denne inte svarar och börjar fullgöra sina prestationer i enlighet med avtalet ska det 
räknas som ett medgivande/accepterande av anbudet, och således även de villkor som följer 
av detta. I detta sammanhang uttrycker Göransson i sin bok att endast blotta mottagandet eller 
avsändandet av viss vara är i detta sammanhang inte tillräckligt för att utgöra konkludent 
accept av motpartens villkor. Det skulle således medföra stora pratiska bekymmer om denna 
lösning tillämpas.  

Bestämmelsen om oren accept återfinns inte endast i den svenska lagen. Liknande 
bestämmelser finns även i tysk lag, CISG, Unidroit och PECL. I Tyskland återfinns denna 
bestämmelse i § 150 Abs.2. I sammanhanget kan det dock sägas att det i Tyskland tas hänsyn 
till denna bestämmelse när Battle of Forms ska avgöras men den innehåller ingen 
motsvarighet till de subjektiva rekvisiten som återfinns i den svenska AvtL (Treu und 
Glauben kan dock aktualiseras). Som det framgår enligt ovan finns det andra regler och praxis 
som ska tillämpas vid en bedömning. 

I CISG återfinns en bestämmelse med samma innebörd, artikel 19. Bestämmelsen i artikel 
19 har även den fått utstå kritik, i vart fall när det gäller tvister som rör Battle of Forms. Det 
råder oenighet om hur problemet ska lösas inom CISG. Vissa förespråkar en tillämpning av 
artikel 19 medan andra menar att artikel 7 om ”good faith” ska tillämpas. Det har i praxis 
visat sig att det är The knock-out doctrine som dominerar, och att det förekommer en 
tillämpning av artikel 7 i kombination med denna lösning. Vad gäller Unidroit och PECL så 
finns det även i dessa regelsamlingar bestämmelser om oren accept. Men i dessa två fall finns 
det specifika regleringar för problemet. De anger att The knock-out doctrine ska användas 
(artikel 2.1.22 respektive 2:209). 
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Avslutningsvis kan det konstateras att den gamla stela svenska AvtL, i detta fall, inte 
tillhandhåller en tillfredsställande lösning. I vart fall inte när parterna redan har börjat fullgöra 
sin del av avtalet. Att samma bestämmelse i Tyskland inte ligger till grund vid en bedömning 
torde endast innebära ett konstaterande av att den faktiskt inte passar på Battle of Forms- 
problemet. I CISG finns inget som talar för att motsvarande bestämmelse ska ligga till grund 
för en bedömning, vilket endast ytterligare förstärker det ovan förda resonemanget.  

8.2 The first blow 
Den svenska doktrinen menar att fördelarna med The first blow är att avtalsslutet kan 
genomföras snabbt och effektivt, vilket ligger i linje med de kommersiella företagens vilja. 
Metoden skapar även en förutsebarhet som eftersträvas inte endast av lagstiftaren utan även 
av parterna. Det som kan ses som den största fördelen är att den som först sänder villkoren 
(och på ett tydligt och uttryckligt framhäver sin önskan) faktiskt har avger en vilja att sluta 
avtal på just de villkoren. Motparten har i detta läge möjligheten att avböja anbudet och 
istället söka en ny avtalspart eller anta anbudet med de skickade villkoren som grund. Som 
Göransson skriver ska översändandet av nya/andra villkor inte ses som en tydlig reklamation 
från motpartens villkor. 

Tillämpas denna metod visar sig dock vissa grundläggande brister. Om en motpart inte vill 
sluta avtal med de först sända villkoren som grund ska denne ha en möjlighet att reklamera 
villkoren. En sådan reklamation ska vara gällande om den görs på ett tydligt sätt och 
framförallt om den görs innan avtalet har kommit till stånd. Jag ansluter mig här till Hellner 
som menar att reglerna om The first blow passar illa eftersom de svenska avtalsrättsliga 
reglerna torde ge de sist skickade villkoren företräde, om de skickats innan själva avtalsslutet. 
Villkor eller annat material som skickas efter avtalsslutet ska inte räknas som avtalsinnehåll. 
Att en avtalspart redan som ett första steg förhandlingarna skickar över sina villkor för att 
försäkra sig om att de ska tillämpas är inte en önskvärd situation. Det kan som Göransson 
menar bli påträngande för motparten. Modellen säger heller ingenting om vad som händer när 
parterna samtidigt hänvisar till sina villkor. Hur vanligt förekommande det faktisk är låter jag 
vara osagt. Att ge parten som skickar sina villkor först en sådan stor fördel som faktiskt 
modellen gör innebär en ensidighet som är svår att försvara, speciellt med svenska 
avtalsrättsliga reglerna som grund. Inte heller finns det några svenska avgöranden som tyder 
på att The first blow skulle vara att föredra.  

Nämnas kan också att modellen inte har fått speciellt stor uppmärksamhet i tysk doktrin och 
att det inte finns någon praxis som talar för att lösningen har eller kommer att praktiseras 
inom den tyska avtalsrätten. Inte heller i CISG finns det något som talar för att lösningen 
skulle bli aktuell. Båda dessa regelsystem har andra sätt att lösas problemet på. Det som nu 
framförts gäller även Unidroit och PECL, eftersom dessa explicit löser problemet på ett annat 
sätt.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att detta är en modell som passar illa om det ska tas 
hänsyn till de svenska grundläggande avtalsrättsliga reglerna. Den förespråkar ett snabbt 
avtalsslut som inte alltid är att föredra, den medför dock en viss effektivitet. Effektiviteten ska 
dock sättas i relation till den ensidiga fördel som den ger den ena parten. 

8.3 The last shot 
Enligt den svenska doktrinen är The Last shot lösningen som ligger närmast bestämmelserna 
om oren accept i AvtL 6 §. På grund av detta skulle det även vara lösningen att föredra. 
Lösningen ger en förutsebarhet som eftersträvas. Den ger även en effektivitet såtillvida att 
parterna redan på ett tidigt stadium vet vad som gäller vid en tvist av det aktuella slaget. Till 
skillnad från The first blow innebär inte denna lösning ett snabbt avtalsslut. Det är snarare 
tvärtom. Otaliga hänvisningar till olika villkor kan bli resultatet.  
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I praktiken kan lösningen innebära att parterna sänder standardavtal efter standardavtal 
endast för att, förhoppningsvis, bli den part som senast hänvisade till sina villkor. Ett sådant 
beteende är inte passande. Speciellt opassande blir det när kommersiella parter försöker 
komma till ett snabbt avtalsslut. Lösningen kan också medföra att en av parterna på ett sent 
skede har att ta ställning till nya villkor. Om de nya villkoren inte kan accepteras av parten så 
kanske avtalet faller. Det är knappast att föredra att avtalet faller på ett sent stadium. Parterna 
har i dessa fall slösat med resurser i onödan, vilket inte är önskvärt för kommersiella företag. 
Inte heller leder denna lösningsmodell fram till parternas egentliga avsikt och vilja. Om det 
centrala är att försöka avgöra partsviljan är The last shot och The first blow ineffektiva 
redskap. Förutsebarheten som faktiskt tillhandhålls ska sättas i relation till de nackdelar som 
följer av lösningen. Vid en sammanvägning torde ändå nackdelarna vara större än fördelarna.   

Rättsfallet NJA 1970 s.478 ligger även nära teorin om The last shot. Att de skiljaktiga blev 
nedröstade kan förklaras med att det i detta fall vara tämligen klart att avtalet var slutet innan 
den slutgiltiga bekräftelsen. Hade översändandet av friskrivningsklausulen genomförts vid ett 
tidigare tillfälle skulle kanske även HD ha följt denna linje (under förutsättning att den 
författats på ett tydligt sätt och uttryckligen bifogats). Skillnaden mellan The last shot och 
passivitetsregeln i AvtL är de stränga subjektiva rekvisiten. Den agerande ska vara i god tro 
om ingånget avtal och den passive parten ska vara i ond tro om det samma. 

The last shot ansågs fram till 70-talet som den givna i Tyskland och användes uteslutande 
för att lösa Battle of Forms (”Theorie des letzten Wortes”). Att uteslutande och endast 
tillämpa principen om The last shot har även i tysk litteratur fått motstå kritik. De delar 
uppfattningen om att det kan leda till ett ”ping-pong” spel av allmänna villkor, där villkor som 
motsäger varandra skickas fram och tillbaka till förbannelse. Det kan t.o.m. i dessa fall, på 
grund av allt skickande, bli svårt att avgöra vem av parterna som faktisk fick det sista ordet. 
Att vara anbudstagare om denna lösningsmodell praktiseras kan vara en fördel. Denne har då 
endast att hänvisa till andra villkor för att få sin vilja igenom. Kritiken har lett fram till en viss 
ändring i Tyskland. Det har dock inte gjort ett fullständigt avsteg från The last shot. Det spelar 
numer en viktig roll om parterna i sina allmänna villkor har abwehrklauseln 
(skyddsklausuler). 

Enligt Ramberg och Herre favoriseras The knock-out vid en lösning enligt CISG. Som det 
redan nämnts kan det krävas att denna lösning kombineras med en annan för att ge ett 
tillfredsställande resultat. I CISG finns det ett rättsfall som riktar uppmärksamheten mot The 
last shot som utfyllande redskap (Lagvalsfallet). Denna tillämpning av The last shot ligger 
tydligt i linje med artikel 19 om oren accept. Unidroit och PECL har emellertid ingen 
diskussion kring denna lösningsmodell.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att The last shot som lösningsmodell har en viss 
utbredning inte minst med tanke på de rättsfall som finns i tysk rätt. Utbredningen har dock 
blivit aningen mindre eftersom det i Tyskland numer tas andra hänsyn än tidigare. Även inom 
den svenska rätten tas det hänsyn till denna modell. Att endast tillämpa denna metod och inte 
ta andra hänsyn är ett alldeles för ensidigt och stelt att sätt att lösa problemet på.  

8.4 The performance rule 
Fördelen med The performance rule är att den ger en önskad förutsebarhet. Fördelarna med 
lösningsmodellen är inte många fler än just förutsebarheten. Förutsebarheten ska sättas i 
relation till den stelhet och ensidighet som modellen medför. Det tas nämligen ingen hänsyn 
till fallets enskilda utseende samt att säljaren sätts i en fördelaktig position som inte är att 
föredra och framförallt svår att försvara. Metoden har inte fått speciellt mycket 
uppmärksamhet i doktrinen, vilket inte är förvånande. Lösningen ger den ena av de 
presterande parterna en stor fördel och det finns egentligen inga godtagbara skäl för det.  
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I praktiken skulle The performance rule kunna leda till att köplusten avtar. Ofta är de 
avtalen som inte är agreed documents säljarvänliga och innebär en obalans mellan parternas 
rättigheter och skyldigheter. Tillämpningen av The performance rule skulle innebära att 
balansproblemen i avtalen inte är det enda problemet för köparen. Denne skulle även vid en 
bedömning av villkorsfrågan ha en nackdel gentemot säljaren. ”Dubbla balansproblem” skulle 
det kunna kallas, det är knappast att föredra. 

De tyska författarna nämner inte denna lösning i sina framställningar. Det finns inte heller 
avgöranden från Sverige eller Tyskland som behandlar denna lösningsmodell. I de svenska 
avgörandena är det inget som talar för att den i framtiden ska tillämpas. Avsaknaden av 
diskussion kring bestämmelsen i tysk doktrin antyder endast att den inte på något sätt är att 
föredra. De har löst och löser problemet på ett annat sätt. Det samma gäller CISG, Unidroit 
och PECL, alla dessa har andra lösningar på problemet vilket gör att diskussionen kring denna 
lösning blir aningen överflödig. 

Allt som allt kan det endast konstateras att lösningen med The performance rule är alltför 
säljarvänlig för att användas vid en bedömning. Inte nog med att fördelarna lyser med sin 
frånvaro så kan faktiskt även förutsebarhets- resonemanget diskuteras. Hur långt ska vi gå för 
att få en förutsebar rättsregel eller i detta fall förutsebar lösning? 

8.5 The knock-out doctrine  
Fördelen med The knock-out doctrine är att rättstillämparen i vart fall försöker komma nära 
parternas avsedda vilja med avtalet. Rättstillämparen slår samman de villkor som stämmer 
överens i de olika avtalen och inriktar sig sedan på att hitta ett tillfredsställande redskap för att 
fylla ut de stridiga villkoren. Vilket redskap som ska användas vid ”utfyllningsprocessen” 
anger inte lösningen. Rättstillämparen har alltså att på egen hand avgöra vilken 
lösningsmodell som ska komplettera.  

I praktiken skulle det med största sannolikhet innebära att parterna i stora delar av avtalet 
får som de vill. De är inte ofta som parterna tvistar om hela avtal utan det är snarare enstaka 
klausuler. Till skillnad från många av de andra lösningarna ger inte denna någon av parterna 
en orimligt stor fördel. Men Göransson menar att den omständigheten att lösningen inte anger 
hur luckorna eller de stridiga klausulerna ska fyllas respektive lösas är en omständighet som 
gör det till en svår lösning att tillämpa i praktiken.   

Tysk rättspraxis har, framförallt med BGH NJW RR 2001 (484), konstaterat att denna 
lösning är att föredra. Villkor som stämmer överens ska tillämpas.  

Som redan nämnts föredras denna lösning i CISG. Vilken lösning som ska komplettera  The 
knock-out vid avgörandet anges emellertid inte. Det kan dock med hjälp av rättspraxis fastslås 
en tendens att The last shot eller dispositiv rätt är de lösningsmodellerna som kan komma i 
fråga. Det kan i detta sammanhang även konstateras att lösningar som inte regleras i 
konventionen ska avgöras i ljuset av de allmänna principer som ligger till grund för denna. 
Därav kan även, i vissa fall, artikel 7 om ”good faith” tillämpas medan det i andra fall kanske 
tas hänsyn artikel 19 om oren accept. Styrkan i lösningen, som CISG förespråkar, är att den 
innebär en kombination mellan den stela och ensidiga The last shot lösningen och den mer 
individuellt anpassade, harmoniserande lösningen, The knock-out.  

Även i Unidroit och PECL finns det specifika bestämmelser som anger att rättstillämparen 
vid en bedömning har att harmonisera avtalen så långt det är möjligt (artikel 2.1.22 respektive 
2:209). Det finns dock inga närmare anvisningar av hur The knock-out doctrine ska 
kompletteras, i de skrivna reglerna.  

Avslutningsvis kan det konstateras att den internationella tendensen är att tillämpa The 
knock-out doctrine. Det finns dock ingen uttalad lösning som ska lösa problemen där The 
knock-out inte räcker till. Detta är en anledning till att det endast kan bedömas som en 
tendens. En ytterligare anledning är att det faktisk finns nationer som inte har en uttalad 
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lösning överhuvudtaget (t.ex. Sverige) och vissa nationer har andra, uttalade, lösningar som 
praktiseras. Den förevarande lösningen har faktiskt en styrka som andra lösningar inte 
besitter. Den försöker att, så långt det är möjligt, se till parterna faktiska vilja vid avtalsslutet. 
Även om detta är svårt är det ett mål som jag anser att rättstillämparen bör ha. En nackdel 
med denna är att den egentligen inte löser det som är problemet. Parterna tvistar med största 
säkerhet om motstridiga villkor i de båda avtalen. Denna lösning harmoniserar samman de 
delar av avtalet som stämmer överens och lämnar resterande, stridiga, delar därhän. För att 
tillhandahålla en lösning på problemet krävs det således att den kombineras med lösning som 
reglerar det oreglerade. Det gör att vi helt plötsligt hamnar där vi började, eftersom The 
knock-out inte anger vilken den ska kombineras med.    

8.6 Båda förlorar  
Adlercreutz förespråkar en variant av den lösningsmodell som innebär att båda förlorar. Han 
menar att det standardavtal som ligger närmast den dispositiva rättsregeln ska tillämpas. När 
det tas hänsyn till den dispositiva rätten torde det vara mer tillfredsställande att använda 
denna, inte endast som en måttstock utan, direkt. Adlercreutz variant ger den ena av parterna 
en fördel som inte lätt kan försvaras. Lösningen medför även stora tolkningsproblem eftersom 
det ska avgöras vilken lösning som ligger närmast.  

Att direkt falla tillbaka på den dispositiva rätten är inte att föredra. Det kan vara så att den 
dispositiva rätten inom det aktuella området är föråldrad och svår att förstå, i dessa fall passar 
det illa att tillgripa den. Det passar också illa om parterna uttryckligen och medvetet har tagit 
avstånd från den dispositiva rätten. Att då falla tillbaka på den faller sig tämligen onaturligt. 
Lösningen torde få den praktiska utgången att ingen av parterna får som de från början ville.  

I NJA 1979 s.483 uttalade även domstolen att dispositiv rätt (i detta fall köplagen) kan vara 
otidsenlig i moderna sammanhang. Med tanken på köprättens utveckling är inte detta 
uttalande inaktuellt idag. Det finns således inget direkt praxisstöd för en automatisk 
tillämpning av dispositiva regler.  

Tyskland och dess rättsvetenskapliga författare nämner inte denna lösning som ett 
alternativ. De kan bero på att de faktiskt har en lösning på problemet. Det samma gäller i detta 
fall CISG, Unidroit och PECL. 

Avslutningsvis ska det sägas att lösningen är aningen stel och överhuvudtaget inte ser till 
parternas vilja vid avtalsslutet. Fördelen med lösningen är dock att den dispositiva rätten inte 
ger den ena eller andra parten en otillbörlig fördel i avtalsförhållandet.  

8.7 Friare tolkning och utfyllnad 
Friare tolkning och utfyllnad har inte för avsikt att avgöra varje enskild tvist med en på 
förhand givet lösning. Det ska i detta sammanhang istället tas hänsyn till de 
utfyllningsredskap som lämpar sig bäst i det enskilda fallet. Tanken att hitta det enskilt bästa 
redskapet för varje tillfälle är bra. Det medför dock att förutsebarheten, som är viktig, är 
nästan obefintlig. Inte heller finns det rättsfall som på något sätt stärker argumenten för att 
tillämpa denna metod.  

Diskussion kring denna lösningsmodell lyser med sin frånvaro i Tyskland, CISG, Unidroit 
och PECL. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att lösningen kan ge ett tillfredsställande resultat, 
men det är en osäker lösning som även kan ge ett missvisande resultat. Att tillämpa en lösning 
med så stor osäkerhet är, i praktiken, inte att föredra. Det krävs en större förutsebarhet. Det är 
mer tillfredsställande med en någorlunda klar och förutsebar regel inom området. Det kan, om 
denna lösningsmodell tillämpas förekomma en stor divergens mellan olika domstolar. Detta är 
inte att föredra. 
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9. Slutsats 
Uppsatsen författandes utifrån två syften, vilka i sin tur resulterade i två 
frågeställningar. Nedan kommer jag att besvara dessa. I anslutning till det kommer ett 
avsnitt där jag som författare presenterar mina egna reflektioner. 

 
 Hur löser Sverige, Tyskland, CISG, Unidroit och PECL det rättsliga problemet med 

the Battle of Forms?  
 
Sverige saknar en direkt lagstadgad lösning på problemet med kolliderande standardavtal. 
Sverige har försökt applicera bestämmelserna i 6 § AvtL på problemet, men denna passar illa 
sammanhanget. Utöver bestämmelsen i AvtL återfinns det ett antal lösningsmodeller som kan 
läggas till grund för ett avgörande. Det finns i svensk rättspraxis inget typiskt Battle of Forms- 
fall. Problemet är således fortfarande olöst i svensk rätt.219 Inte heller Tyskland har en 
rättsregel som är direkt tillämplig. Däremot ger den tyska lagen en större vägledning än den 
svenska, exempelvis § 306 Abs.2 BGB som stadgar att oskäliga eller villkor som inte är 
avtalsinnehåll ska bortses från och istället ska dispositiv rätt reglera avtalet. Det finns även 
rättsfall som ger ledning. Avgörandet ska ske med The knock-out doctrine som grund och när 
harmonisering inte är möjlig ska rättstillämparen falla tillbaka på The Last shot eller 
dispositiv rätt, det beror på förekomsten av abwehrklauseln.220 CISG, precis som Sverige och 
Tyskland, har inte reglerat hur problemet ska lösas. Det finns, precis som i Tyskland, 
rättspraxis som tydliggör rättsläget. Även CISG förespråkar att The knock-out doctrine ska 
ligga till grund. Vilket redskap som ska hjälpa till att fylla de luckor som harmoniseringen 
efterlämnar är något oklart. Det torde vara The last shot, dipositiv rätt eller en tolkning av 
artikel 7 om ”good faith”. Unidroit och PECL har problematiken reglerad. I vart fall anger de 
att överrensstämmande villkor ska tillämpas. Således ska rättstillämparen även med dessa två 
regelsamlingar som grund praktisera The knock-out doctrine. Dessa regler ger dock ingen 
vägledning om hur luckorna som uppstår efter harmoniseringen ska lösas.221

 
 Finns det kritik mot dagens möjligheter att lösas problemet och i så fall vilken?    

 
Det finns speciellt i den svenska litteraturen en stark kritik mot de olika lösningarna. Eftersom 
det i Sverige saknas en given lösning är diskussion i ämnet av större relevans än i t.ex. 
Tyskland. Framförallt riktas kritiken mot bristande förutsebarhet och även mot risken för 
godtyckliga avgöranden. Det beror givetvis på vilken lösningsmodell som diskuteras. I 
Tyskland har det funnits och finns en lösning som rättstillämparen har att tillämpa. 
Skyddsklausuler har i Tyskland fått en stor ett stort inflytande och kan påverka 
rättstillämparens beslut avsevärt. Det finns även i Tyskland en kritik mot lösningen. Det ska 
dock sägas att den inte riktar lika hård kritik mot bristande förutsebarhet. Kritiken riktas 
istället mot att tillämpningen av dispositiv rätt i vissa kommersiella förhållanden kan passa 
väldigt illa, samt att tillämpningen av The last shot leder till ett ping-pong liknande 
översändande av villkor. Även i den internationella rättsvetenskapliga världen har viss kritik 
framkommit som är överrensstämmande med den svenska och tyska. 

                                                 
219 Jfr. kapitel 4 och 8 
220 Jfr. kapitel 6 och 8  
221 Jfr. kapitel 7 och 8 
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9.1 Egna reflektioner 
I Sverige finns egentligen endast en svag tendens till att den ena eller andra lösningsmodellen 
skulle bli aktuell vi en bedömning. Jag ställer mig inte bakom de försök att pressa in kollision 
mellan standardavtal i vår avtalslag. Jag ansluter mig Hellners åsikter om att redan en 
bestämmelse med två subjektiva rekvisit, 6 § AvtL, kan ifrågasättas. Att sedan försöka 
tillämpa den i en situation där den uppenbarligen inte passar är än mer tveksamt.  

Att som i Tyskland ha givna lösningar på Battle of Forms är att fördra. Det har även på det 
internationella området skett en utveckling mot en specifik given lösning, The knock-out 
doctrine. En lösning av detta slag är dock ganska tandlös om den inte kompletteras med något 
annat redskap. Det redskap som väljs ska hjälpa till att fylla luckorna efter harmoniseringen 
d.v.s. de motstridiga villkoren i avtalet. Vilket detta redskap ska vara är en mycket svår fråga. 
I vissa fall kan det falla sig mer naturligt att tillämpa dispositiv rätt medan det i andra fall kan 
vara mer korrekt att tillämpa de villkor som översändes sist innan avtalsslutet, The last shot.   
 
Sammanfattningsvis, tycker jag, att det kan det konstateras: 

 
 Att pressa in problemet i den svenska dubbelt subjektivistiska avtalslagen är inte att 

föredra.  
 

 Ett ensamt tillämpande av The first blow eller The last shot ger ena parten en alltför 
stor fördel.  

 
 Att automatisk falla tillbaka på dispositiv rätt kan i vissa fall vara tillfredsställande. 

Resultatet kan dock bli raka motsatsen om parterna medvetet tagit avstånd från den. 
 

 The knock-out doctrine som ensam lösning är knappast någon egentlig lösning.   
 

 The Performance rule är knappast ens aktuell med dess säljarvänliga inställning. 
 
Jag tycker att utgångspunkten ska vara knock-out. Det ligger i partsviljan att 
överrensstämmande standardklausuler i de kolliderande avtalen ska gälla. Men för att sedan 
avgöra de motstridiga krävs ett annat redskap. Det kan i dessa fall sökas ledning i den tyska 
rätten. Låt skyddsklausuler spela en roll i rättstillämpningen. Allmänna bestämmelser som 
innehåller skyddsklausuler betyder att den tillhandahållande parten uttrycker en vilja att ingå 
avtal med villkoren som grund. En ytterligare uppfattning är att klausulen väcker tillit d.v.s. 
villkoren som tillhandahållaren har angett kommer att gälla om inte motparten tydligt 
reklamerar. Det skulle även underlätta för rättstillämparen. I enlighet med dessa uppfattningar 
kan klausulen spela roll endast i de först översända villkoren vilket givetvis kan komma att bli 
ett problem. Slentrianmässiga och otydliga hänvisningar ska dock inte godtas. Det ska 
uttryckligen hänvisas till skyddsklausulen för att bli aktuellt. Det ska således på ett tydligt sätt 
kunna utgöra, en av parten önskad, vilja.  

I de fall där det saknas skyddsklausuler ska det i första hand sökas ledning i den dispositiva 
rätten. Den kan föråldrad men är ändå det mest välbalanserade redskapet att fylla luckorna 
med. 
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Ett av standardavtalets huvudsyftesyften, att effektivisera avtalsslutet, stämmer väl överens 
med företagens vilja att genomföra snabba avtalsslut med så liten resursåtgång som möjligt. 
En tvist som kan uppkomma i detta sammanhang är att olikartade standardavtal kolliderar. 
Detta kallas, internationellt sett, Battle of Forms. Det är en praktisk situation som med de 
grundläggande avtalsrättsliga reglerna är svårlöst. Syftet med uppsatsen är att bringa klarhet i 
hur den rättsliga problematiken kring Battle of Forms löses i Sverige respektive Tyskland. 
Även CISG, Unidroit och PECL’s lösningar på samma problem kommer att beröras. Det ska 
även göras en kritisk granskning av de olika lösningar som regelsystemen tillhandahåller. I 
sammanhanget ska det undersökas om det finns motstånd till dessa och om så är fallet ska 
delar av kritiken presenteras.  

Sverige saknar en direkt lagstadgad lösning på Battle of Forms, inte heller finns någon 
direkt rättpraxis. Sverige har försökt applicera bestämmelserna i 6 § AvtL på problemet, men 
denna passar illa i sammanhanget. Utöver bestämmelsen i AvtL återfinns det ett antal 
lösningsmodeller som kan läggas till grund för ett avgörande. Problemet är således fortfarande 
olöst i svensk rätt. Inte heller Tyskland har en rättsregel som är direkt tillämplig. Den tyska 
lagen ger dock viss vägledning. Avgörandet enligt tysk rätt ska ske med The knock-out 
doctrine som grund. När harmonisering inte är möjlig ska rättstillämparen falla tillbaka på 
The Last shot eller dispositiv rätt, det beror på förekomsten av abwehrklauseln. Unidroit och 
PECL anger att överrensstämmande villkor ska tillämpas. Således ska rättstillämparen 
praktisera The knock-out doctrine. Reglerna ger dock ingen vägledning om hur luckorna som 
uppstår efter harmoniseringen ska fyllas.  

Det finns speciellt i den svenska litteraturen en stark kritik mot de olika lösningarna. 
Framförallt riktas kritiken mot bristande förutsebarhet och även mot risken för godtyckliga 
avgöranden. Det beror givetvis på vilken lösningsmodell som diskuteras. I Tyskland har det 
funnits och finns en lösning som rättstillämparen har att tillämpa. Det finns även i dessa fall 
en kritik mot lösningen. Den riktar dock inte lika hård kritik mot bristande förutsebarhet. 
Kritiken riktas istället mot att tillämpningen av dispositiv rätt i vissa kommersiella 
förhållanden kan passa väldigt illa, samt att tillämpningen av The last shot leder till ett ”ping-
pong” liknande översändande av villkor. Även i den internationella rättsvetenskapliga världen 
har viss kritik framkommit som stämmer överens med den svenska och tyska kritiken. 
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