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1 Inledning 

 

1.1 Ämnet 

Jag lyssnade till en föreläsning om DCFR som rättskälla som hölls av Christina Ramberg 

på där hon inspirerat redogjorde för detta harmoniseringsprojekts ambitioner, uppbyggnad 

och genomslag i Sverige hittills. Jag hade då just läst civilrätt 2 vid Stockholms universitet 

utan att under kursens gång blivit särskilt familjär med DCFR alls. Detta väckte min 

nyfikenhet, särskilt som hon berättade att med tanke på det vis som HD använder sig av 

DCFR i nuläget så kan svenska jurister räkna med att behöva ha denna rättskälla i 

bakhuvudet i sitt arbete från och med nu. Detta ledde mig till ett av de få rättsfall där HD 

hittills har refererat till DCFR i sina domskäl, NJA 2011 s. 600. 

I NJA 2011 s. 600 har HD prövat vilka krav som ska ställas för att standardvillkor ska 

kunna anses vara inkorporerade i ett avtalsförhållande. Standardvillkor är allmänna villkor 

vars innehåll inte förhandlas parterna emellan. De kan dock vara del av ett avtal som till 

viss del är individuellt förhandlat; vid tecknande av försträckningsavtal förhandlas kanske 

belopp, ränta och amorteringstakt individuellt med olika kunder men i samtliga fall biläggs 

bankens allmänna villkor som del av samtliga avtal av samma typ. Det är vanligt att det är 

den starkare avtalsparten som presenterar sina allmänna villkor och att dessa godtas av 

motparten. Det är också vanligt att de allmänna villkoren aldrig faktiskt gås igenom vid 

tiden för avtalsingåendet; vi kan nog alla känna igen oss i det standardmässiga 

godkännandet av iTunes nya användarvillkor, eller i situationen där elektronikaffärens 

standardvillkor skickas med köpet av nya prylar och i bästa fall hamnar i en byrålåda där 

hemma. 

Frågor kring inkorporering och tolkning av standardvillkor är en ständigt aktuell och viktig 

aspekt av den kommersiella avtalsrätten. I brist på lagstiftning blir praxis från HD helt 

avgörande. Det kan då vara en utmaning att veta vad som är gällande rätt då fallen som 

behandlas av HD inte rör bara frågor om standardvillkor utan även t.ex. sedvänja och 

branschpraxis, konsumentrelationer, m.m. Inom ramen för den pågående europeiska 

avtalsrättsharmoniseringen så har DCFR introducerats som en potentiell källa till normer 

och rekommendationer inom avtalsrätten, där inkluderat frågor som rör standardvillkor. 

Detta kan kasta ett nytt ljus över befintliga frågeställningar och ge nya möjligheter till 

lösningar på problem som t.ex. inte tidigare prövats av HD. Samtidigt uppkommer här nya 

frågor om på vilket sätt regelverket ska användas, vad är DCFR? När det står klart vilken 

tyngd DCFR:s bestämmelser rimligen bör tillmätas i svensk rätt, först då vet vi hur vi ska 

se på dess modellregler inom standardavtalsrätten. 
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1.2 Syfte och metod 

Syftet med denna uppsats är att utforska gällande svensk rätt och svensk rättsutveckling 

avseende införlivande av standardvillkor i avtal. Jag vill sammanfatta och ge en tydlig bild 

av vilka krav som uppställs och vad som lett upp till dagens rättsläge. Inom den allmänna 

avtalsrätten finns något som kallas viljeteorin; som en grundläggande princip blir avtal inte 

bindande om inte båda parter velat detta, se t.ex. 32 § AvtL e contrario. I både 32 § och 6 § 

2 st AvtL kan vi se som någon form av tolkningsregel som säger att om en part förstått att 

motparten uppfattat avtalet på ett annat sätt, så är det motpartens bild av avtalet som 

kommer att gälla. Är detta ett krav på transparens vad gäller vilka villkor som gäller för ett 

avtal när avtal ingås? Det brukar inte benämnas så, men i NJA 2011 s. 600 kan vi se ett 

sådant träda fram, på ett ganska formalistiskt vis dessutom. HD beskriver tydligt vad som 

krävs för att standardvillkor som anses gälla – tekniska åtgärder som inte tar hänsyn till 

faktisk insikt om villkoren hos motparten. Hänvisningen till villkoren i text blir det viktiga. 

NJA 2011 s. 600 behandlar en problematik som uppstår i en avtalsrelation mellan en 

näringsidkare och en konsument. I detta rättsfall verkar HD hävda att det finns ett 

transparenskrav vid införlivande av standardvillkor i ett avtal och som HD uttrycker sig så 

verkar kravet vara gällande rätt, inte något nytt som följer med detta rättsfall. Jag vill 

undersöka om det verkligen är så. Finns det ett transparenskrav, vad innebär det och vart 

hittar vi källorna/stödet för ett sådant krav?  

Jag vill också försöka ge en bra beskrivning av hur HD använder sig av DCFR som 

rättskälla i sina domskäl i NJA 2011 s. 600 och även analysera innebörden av detta för 

standardavtalsrättens utveckling. För att göra detta krävs ett studium av tidigare HD-praxis 

där DCFR använts samt kunskap och diskussion om den kontext inom vilken som DCFR 

tagits fram.  

Det material jag konsulterar är alltså främst rättspraxis. Även den doktrin som finns i 

ämnet standardavtalsrätt tar sitt avstamp i den praxis som finns. Det är oundvikligt att 

beröra allmän avtalsrätt i de delar som detta har relevans för att förstå ämnet.  

 

1.3 Avgränsning och disposition 

För att ge läsaren en nödvändig teoretisk grund att stå på så bygger jag uppsatsen på två 

utredningar som dels beskriver gällande rätt avseende standardavtal1, dels DCFR som 

                                                      
1 Kollektivavtal kan sägas vara en typ av standardavtal, överenskommet centralt eller lokalt mellan arbetsmarknadens parter. De 
omfattas dock av egen arbetsrättslig lagstiftning samt praxis i arbetsdomstolen och är därför ett område som inte omfattas alls av denna 
uppsats. 
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rättskälla samt hur DCFR använts i svensk praxis. Jag avslutar detta med en text som 

summerar tänkbara slutsatser att dra från min utredning. 

Mitt största fokus i uppsatsen är att analysera rättsläget avseende standardavtalsrätten och 

sätta fingret på huruvida det finns ett krav på transparens vid inkorporering av 

standardvillkor i avtal eller inte, samt hur detta i sådana fall är konstruerat. Den allmänna 

avtalsrätten med de olika reglerna för hur ett avtal kommer till stånd samt vad som utgör 

avtalets innehåll utgör basen. Jag väljer dock att dra en gräns gentemot detta 

kunskapsområde och kommer inte att gå in på generella tolkningsprinciper inom 

avtalsrätten mer än när det är relevant för just standardavtal.  

Jag kommer inte heller problematisera huruvida avtal alls ingåtts i de olika exempel på 

avtalssituationer som kommer presenteras i uppsatstexten. Utgångspunkten är, om inget 

annat anges, att vi kan anta att avtal är ingånget mellan parter när jag diskuterar huruvida 

just standardvillkor utgör avtalsinnehåll.  

Den slutliga upplagan av DCFR är en extensiv samling modellregler och komparativa 

studier som spänner över totalt 6563 sidor. Det är varken möjligt eller önskvärt att i en 

sådan här uppsats presentera en genomgång av hela regelsamlingen; detta är inte mitt syfte. 

Mitt fokus ligger på att i breda drag beskriva tanken bakom projektet, vilka principer det 

bygger på, vilka grunddrag och generella strukturer och eventuella problem som kan 

utläsas från det. En mer detaljerad bild avseende DCFR:s regler kring standardavtal kan 

tyckas ligga helt inom ramen för denna uppsats, men detta är beroende av min initiala 

analys av DCFR. Är det att se som en svensk rättskälla? Är DCFR väsentlig för 

bedömningen som HD gör i NJA 2011 s. 600? Beroende på hur de frågorna besvaras kan 

jag finna olika mycket anledning att faktiskt diskutera DCFR:s materiella innehåll. 

För svensk rätts del så har jag gjort bedömningen att den debatt som finns vid sidan av 

DCFR som rör rimligheten av en harmonisering fullt ut på kontraktsrättens område inom 

EU är intressant2, men faller utanför utredningen i denna uppsats. En del av denna 

diskussion har förts i internationella forum av skribenter från många länder3, men även i de 

delar där jag går in och diskuterar punkter där man kan kritisera DCFR-projektet har jag 

valt att undanta den debatt som äger rum utanför Sverige.  

                                                      
2 Se t.ex. Schultz, s. 774ff. 
3 Se exempelvis hänvisningar i Hagstrøm, s. 226-227 samt flertalet fotnoter till Schultz artikel i sin helhet. 
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2 Införlivande av standardiserade avtal och avtalsvillkor 

 

2.1 Partsviljan som utgångspunkt 

En grundläggande fråga inom den allmänna avtalsrätten är den om viljeförklaring4 och tillit 

mellan parterna i ett avtalsförhållande; har parterna samma uppfattning om vad som 

avtalats? För att ett avtal ska anses uppkomma krävs att en part formulerar sin vilja att 

bindas till en viss förpliktelse och att denna uppfattas av motparten5. Detta är dock inte så 

enkelt som det först kan låta. Parterna kan definiera begrepp olika eller tycka att vissa 

saker är självklara och detta kan orsaka problem – särskilt om avtalet inte reglerar dessa 

saker. Det finns härtill ett särskilt problem med att kunna bevisa vad man som part avsett 

när man ingått avtal.  

I 6 § 2 st AvtL samt 32 § AvtL e contrario syns viljeteorin, här formulerad som en regel 

som anger att om du som avtalspart har eller bör ha insikt om att din motpart uppfattar 

situationen på ett annat vis än du, så blir det motpartens bild av avtalet som gäller, om du 

inte agerar genom att t.ex. reklamera eller rätta till missförstånd. Ett belysande rättsfall här 

vid är NJA 2006 s. 638, där ett landsting förhandlade med en konsult om ett 

förlikningsavtal. Landstinget mottog ett dokument från konsulten som bar titeln ”slutlig 

överenskommelse (…) för underskrift”. De hörde inte av sig till konsulten utan oskäligt 

uppehåll, trots att de inte var av samma åsikt att det rörde sig om en slutlig 

överenskommelse. Resultatet blev att landstinget blev bundna av förlikningsavtalet. 

Landstinget borde helt enkelt ha insett att konsulten var under intrycket att de hade 

förhandlat fram ett slutligt avtal. 

Just när det kommer till standardvillkor så har framförallt HD:s praxis visat att det kan 

variera oerhört vad parterna själva anser sig bundna till och hur de kommunicerat detta. 

Under vissa omständigheter kan en part anses ha förbundit sig till något genom konkludent 

handlande, underlåtenhet att reklamera kan binda en part i vissa fall, som exempel6. Det är 

en sak att parterna är eniga om att de ingått avtal om t.ex. ett köp, här kan viljeförklaring 

stämma med motpartens tillit och köpet genomförs. Huruvida ett branschvillkor kan anses 

”följa med” viljan att binda sig till köpet, samt frågor kring hur dessa ska tolkas och 

skälighetsbedömas, är ett eget rättsområde som kan benämnas som standardavtalsrätt7. 

 

                                                      
4 Viljeförklaringen som grund för att avtal kan anses vara ingånget förekommer i 32 § AvtL (e contrario). 
5 Detta benämns inom doktrin för förklaringsteorin eller viljeteorin respektive tillitsteorin. Ramberg & Ramberg, s. 34f. 
6 Adlercreutz & Gorton I, s.24f. 
7 Bernitz (2008), s. 27ff. 
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2.2 Handelsbruk, sedvänja och standardvillkor 

I svensk rätt är sedvänja och handelsbruk erkända rättskällor inom avtalsrätten, jämte 

författning, praxis och allmänna avtalsrättsliga principer. Vi har ingen heltäckande 

lagstiftning som visar vägen när tvist uppstår om hur ett avtals innehåll ska tolkas. 

Sedvänja eller handelsbruk är exempel på sådant som kan fungera som utfyllnad bortom 

avtalets ordalydelse.8 Detta finner vi t.ex. i NJA 1996 s. 400, där tvisten rör skyldighet för 

ett försäkringsbolag att betala ut viss ersättning till ett ombud. HD säger så här i sina 

domskäl:  

Att försäkringsbolagen i rättsskyddsärenden utbetalar ersättning för ombudskostnader till ombudet och inte 
till försäkringstagaren utgör en fast praxis. Denna branschsedvänja får anses utgöra en del av 
avtalsinnehållet i avtalen om rättsskyddsförsäkring och följaktligen även i avtalet mellan (parterna). 

Sedvänja har definierats såhär i den juridiska doktrinen: ”Det rör sig (…) inte om lokala 

bruk, vilket det kan göra i fråga om kutymer, exempelvis hamnkutymer. Det ska vara mer 

allmänt spridda skick och bruk, allmän uppfattning i en bransch och liknande”9. 

Handelsbruk förstås som ”sådan sedvänja som har nått en hög grad av fasthet och stadga 

och som avser handelsmönstret inom affärslivet”10.  

Var och en som läser dessa definitioner inser nog snabbt att det inte är självklart hur detta 

står att jämföra med verkligheten; hur avgör man vad som är allmänt utbrett, vilka kriterier 

ska vara uppfyllda för hög grad av fasthet och stadga kan sägas föreligga? HD inhämtar i 

sitt praktiska arbete med dessa begrepp yttranden från handelskamrar11, myndigheter, 

branschorganisationer eller andra sakkunniga organ. Sedan står det HD fritt enligt 

nuvarande gängse uppfattning att avgöra om handelsbruk eller sedvänja föreligger.12 

Sedvänja kan få samma verkan som dispositiv lagstiftning. Inom den allmänna köprätten 

följande stadgats i 3 § KöpL: ”Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer 

av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan 

sedvänja som måste anses bindande för parterna”13. Utöver avtalets lydelse kan alltså 

handelsbruk och sedvänja bedömas vara överordnat lagstiftning. Den bedömning som görs 

på detta område är objektiv. Den särskilda sedvänja som finns i en bransch kan bli styrande 

för avtalets innehåll och tolkning även om parterna själva inte var medvetna om detta vid 

                                                      
8 Adlercreutz & Gorton II, s.21ff, Ramberg & Ramberg, s. 24f. 
9 Grönfors, s. 135. Det bör nämnas att detta parti i Grönfors bok handlar om AvtL 10 § 2 st.om ställningsfullmakt, men citatet är relevant 
även utanför detta sammanhang, då båda sammanhang trots allt rör begreppet sedvänja inom avtalsrätten.  
10 Bernitz (2008), s. 40. 
11 S.k. responsa. Stockholms Handelskammare har en Responsanämnd knuten till sig som skriver yttranden avseende handelsbruk 
(Bernitz (2008), s. 42). 
12 Bernitz (2008), s. 42f, med hänvisning till prop. 1988/89:76, s. 66. 
13 Liknande regleringar finns sedan tidigare inom avtalsrätten i 1 § 1 st AvtL samt i både 2 § HaL och 2 § 3 st KommL, där sedvänja och 
handelsbruk ges företräde framför dessa lagar, med undantag för vissa tvingande bestämmelser i KommL och HaL. 
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avtalsingåendet. HD:s bedömning av att handelsbruk eller sedvänja föreligger kan alltså få 

till följd att KöpL inte tillämpas på avtalsförhållandet. 14 15 

I juridisk doktrin finns sedan länge en diskussion kring huruvida standardvillkor kan eller 

bör kunna ses som ett handelsbruk, sedvänja eller som etablerat partsbruk i den mening 

som avses i 3 § KöpL och därför kunna bli tillämpliga på ett avtalsförhållande trots att det 

inte explicit avtalats om parterna emellan. Man kan hävda att etablerade standardavtal kan 

vara del av de normer som man vid avtalstolkning ska läsa avtalet i ljuset av16, och därmed 

bli indirekt tillämpliga på ett enskilt avtalsförhållande.17 Det kan givetvis ge upphov till 

helt olika bedömningar beroende på vilka parterna är, om de båda är etablerade i en viss 

bransch o.s.v. Det är rimligt att i sammanhanget hävda att beroende på hur etablerat 

användandet av ett visst standardvillkor blir, så blir användandet mer likt handelsbruk och 

beviskraven bör därmed bli lägre när det är fråga om huruvida villkoren är inkorporerade i 

avtalet eller inte.18 

Bernitz anför att huvudregeln numer är att ”även vitt spridda standardavtal inte anses 

utgöra handelsbruk”, mot bakgrund av en mer restriktiv praxis i HD, med undantag för 

vedertagna internationella redskap såsom Incoterms19.20 Incoterms är ett säreget regelverk 

för internationella leveransvillkor framtagna av ICC, som nått mycket stor spridning. 

Härifrån hämtar parter världen över formuleringar och modellkontrakt som skapar enhet 

vid handel mellan olika länder. Innebörden av många av Incoterms klausuler är välkända, 

bland dessa märks Ex Works, FAS och FOB, som på olika sätt regleringar riskövergång vid 

leverans21. 

HD:s domskäl i NJA 1998 s. 448 verkar vid första anblick dock tala emot att det faktiskt är 

som Bernitz hävdar i sin genomgång av standardavtal som handelsbruk. I nämnda rättsfall 

uppstår tvist avseende innehållet i ett försäkringsavtal och HD säger:  

Båda parterna företräddes i förhandlingarna av personer med erfarenhet och sakkunskap på 
försäkringsområdet. Det ligger då närmast till hands att låta allmänna principer för avbrottsförsäkring gälla i 
sådana avseenden som inte reglerats särskilt i avtalet. Sådana principer kommer till uttryck i allmänt 
tillämpade försäkringsvillkor. I målet har åberopats standardvillkor för avbrottsförsäkring från ett flertal 
svenska försäkringsbolag. 

                                                      
14 Adlercreutz & Gorton II, s. 21ff, samt s. 73f, Ramberg & Herre, s. 46. 
15 Det kan anses att 3 § KöpL är en såpass central bestämmelse inom civilrätten att den bör kunna tillämpas brett även utanför KöpL:s 
tillämpningsområde. I KKöpL finns inte någon bestämmelse som motsvarar 3 § KöpL. Handelsbruk finns inte i relationen mellan 
näringsidkare och konsument som är vedertagna på det sätt som det som erkänns näringsidkare emellan (Bernitz (2008), s. 43f), varför 
en gräns för den analoga tillämpningen av KöpL på andra områden än allmän köprätt alltså går här. (Bernitz (2008), s.41ff) 
16 Jag återkommer senare i uppsatstexten till principer för avtalstolkning och dess tillämplighet på standardavtalsrätten. 
17 Ramberg & Ramberg, s.142ff. 
18 Bernitz (2008), s. 54f. 
19 Den senaste versionen heter Incoterms 2010. (www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/) 
20 Bernitz menar att eftersom Incoterms rimligen kan räknas som handelsbruk så borde därmed andra instrument som funnit bred 
användning inom internationell handel rimligen anses ha samma status. Han anger dock inte vilka regler som i dagsläget skulle kunna 
anses vara lika etablerade som Incoterms. Bernitz (2008), s. 56. 
21 Bernitz (2008), s. 37. 
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HD ser alltså till de grundläggande principer som får anses gälla när vi har att göra med, 

som i detta fall, en avbrottsförsäkring. Försäkringen har ett visst syfte som rimligen bör 

gälla när ett typiskt villkor inte har reglerats på ett annat sätt. Samma principer finns därtill 

formulerade i vanliga branschvillkor, men att det ligger till så utgör inte grunden till HD:s 

tillämpning av allmänna principer för avbrottsförsäkring. Standardavtal kan alltså som i 

detta fall uttrycka redan befintligt handelsbruk/branschpraxis och i denna mening kan 

sådant som uttrycks i standardvillkor bli tillämpligt på avtalsrelationer utan att 

standardvillkoren i sin helhet är del av avtalet. Detta sker då på basis av att regeln i sig 

utgör handelsbruk snarare än att de i sig utgör ofta tillämpade standardvillkor. 

I ND 1980 s. 1 presumerade dock SvHovR att standardvillkor väl kända i branschen var 

tillämpliga på ett speditionsavtal trots att en hänvisning till dessa villkor saknades i det 

enskilda avtalet. Det hade dock funnits hänvisningar till villkoren på brev och faktura, 

parterna hade tidigare ingått avtal med varandra. Rätten menade att en helhetsbedömning i 

det enskilda fallet måste göras och ansåg efter en sådan prövning att bundenheten var 

uppenbar. Det fanns enligt min mening fog för en sådan bedömning i ett fall som detta, 

särskilt då villkoren i fråga var bland de allra mest etablerade och välkända 

branschstandardvillkoren som fanns vid tiden för avtalet som målet rörde och därtill var ett 

agreed document. Det var inte heller en ensamt avgörande faktor att villkoren skulle utgöra 

branschsedvänja, men visar ändå att det kan finnas med som en faktor i en 

helhetsbedömning..  

I en senare dom, ND 1990 s. 1, avvek dock HovR VS från SvHovR:s linje i ND 1980 s. 1 

och menade att insikt krävdes hos den individuella kunden för att bundenhet skulle uppstå. 

Ett sådant krav är inte förenligt med den syn på standardvillkorens karaktär som varken 

branschsedvänja eller massvillkor som uttrycks i ND 1980 s. 1 kan man tycka22, men å 

andra sidan förelåg i ND 1990 s. 1 inte lika starka skäl för att villkoren var uppenbart 

tillämpliga på avtalsrelationen. Det som är udda här är att man, i motsats till domskälen i 

ND 1980 s. 1, inte går in på helhetsbedömningen som rimligen bör äga rum.  

Genom att jämföra de rättsfall som behandlats ovan kan man se hur komplex bedömningen 

av handelsbruk är och hur många faktorer som spelar in vid en samlad bedömning. Det bör 

dock bäras i åtanke att både ND 1980 s. 1 och ND 1990 s. 1 inte har ägt rum i HD utan i 

underrätt, vilket påverkar deras betydelse i fråga om vad som är gällande rätt på området.  

 

                                                      
22 Grönfors, s. 41f. 
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2.3 Branschavtal  

Inom vissa branscher finns alltså standardavtal som förhandlats fram av olika 

branschorganisationer, som i ND 1980 s. 1 ovan. I den bästa av världar finns flera 

intressegrupper i samma bransch representerade när standardavtalen kommer till, så att de 

blir balanserade och inte ensidigt gynnande av t.ex. beställaren. När standardavtal 

tillkommer på detta vis så kallas det för ett ”agreed document”. Antingen kan 

organisationer och representanter för parter som kommer att beröras av standardvillkoren 

gemensamt förhandlar fram innehåller, eller så kan konsumentombudsmannen föra 

konsumenters talan gentemot en branschorganisation i en sådan förhandling.23 

Syftet är att förenkla avtalsslutande mellan parter inom branschen, att tydliggöra vad 

begrepp som oskälighet, väsentlighet o.s.v. innebär avseende t.ex. avtalsbrott, dröjsmål, 

olägenhet eller reklamation i en viss bransch. Olika branscher har olika kritiska punkter i 

verksamheten som är bra att reglera särskilt. Den hjälp som KöpL kan ge parterna är inte 

alltid nog och standardvillkor gör det möjligt för såväl leverantör som kund att bättre 

förutse avtalets innebörd i olika situationer. Detta gynnar båda parter då de besparas 

kostnader som annars skulle uppstå för exempelvis avtalstvister eller individuella 

förhandlingar om alla de olika områden som standardavtalen så smidigt omfattar.24 

Inom köprätten finns standardavtal såsom NL 01, ORGALIME S 2000, IML, Avtal 90, 

ALOS 05 och Nybilsgaranti 03, som alla är agreed documents och vanliga vid avtal om 

köp av varor eller tjänster näringsidkare emellan. Det är vanligt att parterna här har avtalat 

om andra regler avseende t.ex. riskens övergång, reklamation, viten och 

ansvarsfriskrivningar, än de som återfinns i KöpL (som ju är dispositiv, se 3 § KöpL).25 

På entreprenadsidan är framför allt AB 04 och ABT 06 de standardavtal som är mest 

etablerade. Det finns fler standardavtal i det entreprenadrättsliga systemet för avtal mellan 

huvudentreprenören och dess underentreprenörer samt för inköp av byggmaterial. Systemet 

men standardavtal för entreprenad är väl utvecklat och integrerat med villkor för försäkring 

som normalt är de som tillämpas av försäkringsbolagen när det gäller entreprenader.26 

 

                                                      
23 Ramberg & Ramberg, s. 140. 
24 Ramberg & Herre, s. 53. 
25 Ramberg & Herre, s. 54ff. 
26 Höök, s. 63f. 
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2.4 Hur standardvillkor blir avtalsinnehåll 

2.4.1 Referensklausuler 

Det tillvägagångssätt som är minst problematiskt är om både de individuella villkoren och 

standardvillkoren sammanfogas i samma dokument. Står standardvillkoren tryckta på 

avtalets baksida kräver detta en tydlig hänvisning27. Om villkoren inte rent fysiskt är del av 

avtalshandlingarna, kan de ändå inkluderas genom att vara nämnda i en referensklausul. 

Huvudregeln är att villkoret för giltig inkorporering är då att motparten kan ta del av 

villkoren före avtalet sluts. Observera att det inte faktiskt måste ske för att referensen ska 

vara giltig.  

Sätten för att uppnå ett tillgänglighållande som HD godtar kan vara flera. Exempelvis kan 

det ske genom att i kontraktsunderlag inkludera standardvillkoren, eller att hålla dem 

tillgängliga på företags hemsida eller i företags lokaler. Det är viktigt att referensen till 

villkoren i avtalet är tydlig och utpekar alla villkor som gäller för den enskilda 

avtalsrelationen, men det finns inga krav på att standardvillkorens innehåll återges - syftet 

är ju att förlägga en del av avtalsinnehållet utanför den individuellt förhandlade handlingen 

av olika skäl.28  

Ett bra exempel på detta finns i NJA 2000 s. 462. SAS hade i detta fall hänvisat till sina 

befordringsvillkor på en flygbiljett. HovR upplyser i sina domskäl att referensen var tydlig 

och villkoren fanns tillgängliga vid förfrågan på SAS biljettkontor. HovR betonar också att 

eftersom villkoren refererats till tillsammans med en information om SAS 

ansvarsbegränsningar i enlighet med Warszawakonventionen, så kan innehållet i dem inte 

kommit som en överraskning för kunden. HD fann därmed i linje med tidigare instanser att 

de blivit del av avtalet vid köp av flygbiljetten.  

En annan variant på referensklausulen återfinns i NJA 1978 s. 432. Här har en konsument 

köpt en resa av ett reseföretag som i sin broschyr hänvisat till branschens standardvillkor. 

Tvisten avser en fråga som är reglerad i standardvillkoren. HD menar att en researrangör 

rimligen kan förutsätta att resenären innan bokning tagit del av broschyren som presenterar 

resan om inget talar däremot, samt att det är normalt att ta del av information om allmänna 

villkor som resenär (konsument) och att det är rimligt att ålägga konsumenten att sätta sig 

in i vilka villkor som gäller. Därför ansågs branschvillkoren vara tillämpliga på 

avtalsförhållandet, oavsett om det faktiskt låg till så att konsumenten i fråga inte skulle ha 

tagit del av broschyren för resan.  

                                                      
27 Detta framhöll HD särskilt i domskälen till NJA 2011 s. 600. 
28 Bernitz (2008), s. 58f, Grönfors, s 40ff. 
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I många typer av kommersiella avtal såsom hyra av lokal, finansiell leasing m.m. så är det 

vanligt att standardvillkoren biläggs ett avtal av blankettyp. Det rör sig ofta då om just den 

enskilda näringsidkarens egna allmänna villkor, alltså inte ett agreed document. Man 

refererar då i blanketten till ”bilagda allmänna villkor” eller liknande. För tydlighetens 

skull så bör bilagan då bära samma nummer som avtalet, ha ett versionsnummer som 

återfinns i referensklausulen eller vara paraferad av båda parter. Det kan annars uppstå 

problem där det inte är tvistigt huruvida standardvillkor i sig utgör del av avtalet, men där 

tvist däremot kan uppstå avseende vilka standardvillkor som är del av avtalet om 

näringsidkaren i fråga med jämna mellanrum uppdaterar sina allmänna villkor.  

2.4.2 Kolliderande standardavtal och andra tolkningssvårigheter 

Kolliderande standardavtal kallas också för ”battle of forms”. Situationen här är alltså att 

det i en avtalsrelation är oklart vilket av två konkurrerande standardavtal som ska anses 

utgöra avtalsinnehåll i den enskilda relationen, exempelvis när båda avtalsparter hänvisar 

till ”sina” särskilda villkor. Det finns flera metoder på vilket man kan närma sig denna 

problematik och här blir frågan om handelsbruk eller branschstandard relevant. Vilket av 

de båda standardavtalen är de som är gängse för denna typ av avtal och vilka är skapade av 

den enskilda avtalsparten, där agreed documents rimligen bör presumeras vara de som 

gäller framför andra typer av villkor.29 

Det kan också utifrån parternas roller och intresse i avtalsrelationen argumenteras för att 

den part som ska naturaprestera eller försälja under avtalet har störst intresse i att låta sina 

villkor få företräde, men i situationer där köpar- eller beställarsidan står en stor risk i sin 

verksamhet t.ex. vid en större upphandling kan hävda exakt samma sak – d.v.s. att dennes 

intresse bör gå i första hand. Tyvärr saknas i princip helt praxis där man lyckats lösa en 

tvist i denna typsituation. Battle of forms-problematiken är inte heller historiskt särskilt 

utforskad inom den svenska juridiska doktrinen, det är något som först börjat diskuteras på 

senare tid.30 

Det finns vissa principer som handlar om tidpunkt för förebringandet av standardvillkoren 

från respektive parts sida, vilka står i direkt konflikt med varandra och av denna anledning 

får anses som mindre stabila standardlösningar på battle of forms- problemet. ”First shot” 

alt. ”First blow” handlar om att de villkor som först tas in i avtalsförhandlingen bör ges 

företräde. Principen om ”Last shot” innebär då raka motsatsen, nämligen att de sist 

förebringade standardvillkoren är de som ska gälla om motparten inte protesterat dessa.31 

                                                      
29 Ramberg & Ramberg, s. 144f samt Adlercreutz & Gorton II, s. 86. 
30 Adlercreutz & Gorton II, s.85. 
31 Ramberg & Ramberg, s. 144f samt Adlercreutz & Gorton II, s. 86f. 
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Inom svensk avtalsrätt finns en rad allmänna principer som leder vägen i arbetet med 

tolkning av avtal, såsom att analysera avtalet utifrån språk, ändamål, sammanhanget, 

partsviljan, parternas ageranden, den rättsliga bakgrunden, omständigheter före och efter 

avtalets tillkomst.32 Hur överförbara är då dessa principer på standardavtalsrättens område? 

Den allmänna avtalsrätten är att anse som det paraply under vilket särskilda områden 

såsom standardavtalsrätt befinner sig under. Eftersom olika tolkningsprinciper är 

etablerade redskap inom avtalsrätten så kan man hävda att det är rimligt att dessa även 

gäller inom standardavtalsrätten om det inte finns särskild anledning att göra ett undantag. 

Om HD t.ex. konsekvent i sin praxis skulle bortse från individuella tolkningsdata när det 

kommer till standardavtalsrätten så skulle det vara en tydlig signal om att just vad det 

gäller standardavtal så görs här ett undantag från den allmänna avtalsrättsliga 

tolkningsläran.  

Nu är det dock tvärt om så att HD inte gjort sådana avsteg, utan istället argumenterar kring 

parternas vilja och rimliga förväntningar på avtalet, sammanhanget inom vilket avtalet 

tillkommit, avtalspreliminärer, o.s.v. i sina bedömningar. Dock så föranleder 

standardavtalen en objektiv bedömning av avtalets/villkorens innebörd. Detta görs ofta 

görs initialt innan individuella tolkningsdata tas med i den samlade bedömningen.33 I 

SvHovR har hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet när standardvillkoren inte tydligt 

inkluderats i avtalet särskilt framhållits. I domskälen till ND 1980 s. 1 säger rätten att:  

Frågan om (villkorens) tillämplighet, när de inte uttryckligen har åberopats vid respektive avtalsslut, får 
lösas med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet. Omständigheterna som därvid bör beaktas är – 
förutom storleken och representativiteten hos de organisationer som kommit överens om villkoren och 
rekommenderat dem till sina medlemmar – i vilken utsträckning villkoren faktiskt tillämpats i vederbörande 
bransch, de avtalsslutande företagens resurser, tidsrymden och frekvensen av affärstransaktioner dem 
emellan och andra förhållanden på grund varav det kan förväntas och förutsättas särskild kännedom hos 
kontrahenterna om branschens villkor. 

Det man kan tänka sig avseende battle of forms-problemet är att faktorer som 

avtalspeliminärer, parternas agerande o.s.v. blir viktiga för bedömningen och om man inte 

finner någon lösning härigenom på vilka standardvillkor som blivit del av avtalet så kan 

man behöva kunna till slutsatsen att inget avtal kommit till stånd vad gäller 

standardvillkoren. I ett sådant läge kan antingen nya avtalsförhandlingar ta vid, eller så får 

man falla tillbaka på vad den dispositiva rätten säger om sådant som leveransvillkor, skada, 

reklamation o.dyl.  

                                                      
32 Ramberg & Ramberg, 148-174 samt NJA 1991 s. 319. 
33 Författarna beskriver HD:s tillvägagångsätt så här: ”Tekniken i modern rättspraxis synes vara att först försöka fastställa en objektiv 
tydning av standardavtalet, varvid hänsyn kan tas till syftet, en rimlig lösning eller vad som fått uttryck i dispositiva lagregler på 
hithörande eller angränsande områden. Därefter undersöks om det med hänsyn till individuella fakta finns särskild anledning att frångå 
denna innebörd. Det finns alltså vanligen en beredskap att ta hänsyn till individuella omständigheter, men beredvilligheten att göra detta 
kan rimligtvis variera. Ett skäl att frångå den objektiva innebörden kan vara att en individuell part, särskilt om det är fråga om en 
konsument eller åtminstone någon som inte tillhör ifrågavarande bransch, med fog uppfattat avtalets innebörd på annat sätt.” Adlercreutz 
& Gorton II, s. 67ff. 
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I enstaka fall är detta inte lämpligt; enligt ”the knock-out doctrine” bör dispositiv rätt inte 

tillämpas i de lägen när båda standardvillkor avviker från dispositiv rätt. Denna princip 

återfinns t.ex. i PICC (art. 2.1.22) och PECL (2:209(1)). Det finns en rimlighet i denna 

metod som därtill går väl ihop med allmänna principer för avtalstolkning i Sverige – om 

båda standardvillkor avviker från dispositiv rätt på en viss punkt så kan det i vart fall sägas 

att parternas avsikt varit att reglera frågan på ett annat sätt än det som den dispositiva rätten 

erbjuder. Med the knock-out doctrine kan man alltså komma närmre parternas avsikter 

med avtalet än om standardvillkoren helt avfärdas.34 

Extra komplicerade situationer uppstår när den del av avtalet som är individualiserad 

avviker från vad dess standardvillkor säger. Utifrån samma resonemang som avseende the 

knock-out doctrine kan man argumentera för att det som rimligen ligger närmast parternas 

avsikter vid avtalstillfället är den materia som förhandlats och blivit del av det enskilda 

avtalet, framför de standardvillkor som bilagts eller hänvisats till. 

2.4.3 Huvudregler för inkorporering av standardiserade villkor i avtal 

Det finns ingen lagstiftning som enkelt berättar för oss vad kraven är för att standardvillkor 

kan sägas vara införlivade i ett avtal så att det får bindande verkan för parterna. Vi får här 

söka svaren i HD:s praxis. Undan för undan har HD i sin rättstillämpning rört sig bort ifrån 

idén om att individuella och standardmässiga avtalsvillkor ska betraktas på samma sätt, där 

referensklausuler inte i sig erkänns ha rättsverkan, mot en anpassning till en verklighet där 

det är allmänt känt att den enskilde avtalskontrahenten inte läser och överväger 

standardvillkor på samma sätt som individuellt förhandlade avtalsvillkor35. Det kan anses 

att domstolarna tidigare ställt kraven på referensklausuler orimligt högt, att de utövat en 

form av ”dold avtals/villkorskontroll” för att ge sig själva möjligheten att välja vilka 

standardvillkor de inte ville tillämpa; ett formaliakrav användes alltså tidigare för att 

egentligen angripa innehållsmässiga problem.  

Införandet av generalklausulen 36 § AvtL år 1976 gjorde att fokus kunde skifta från en mer 

formell syn på avtal med standardvillkor till en innehållsmässig skälighetsbedömning 

oavsett typ av avtal med stöd i lag.36 I samband med att 36 § AvtL infördes kritiserades just 

denna tidigare ordning av departementschefen:  

Till detta kommer det önskvärda i att domstolarna så långt möjligt grundar sina avgöranden på 
lagbestämmelser och inte tillgriper mer eller mindre krystade tolkningsmetoder för att nå fram till 
tillfredsställande resultat i det särskilda fallet. Det är med andra ord önskvärt att kontrollen av avtalsvillkor 
sker öppet.37  

                                                      
34 Ramberg & Ramberg, s. 145. 
35 Grönfors & Dotevall, s. 70. 
36 Grönfors & Dotevall, s. 26, 70, 240ff, särskilt s. 242, Grönfors, s. 40. 
37 Grönfors, s. 40, med hänvisning till prop. 1975/76:81, s. 81. 
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Ett par rättsfall är av särskild vikt i frågan om vad huvudreglerna är för att standardvillkor 

ska anses vara inkorporerade i avtalet. I NJA 1978 s. 432 företog en konsument en 

charterresa. Väl utomlands ändrade resebolaget avgångstiden för hemresan till Sverige. 

Konsumenten kände inte till detta då denne avvikit från sin resegrupp när informationen 

gavs, missade sitt flyg hem och därmed uppkom merkostnader. Standardiserade 

branschvillkor som bl.a. innehöll bestämmelser om ansvaret som åligger en resenär som 

avviker från gruppen hänvisades till i en resebroschyr. HD menade att det är rimligt för en 

researrangör att anta att en kund tagit del av resebroschyren innan denne beställt resan. Det 

är också rimligt att anta att kunden särskilt kommer uppmärksamma de allmänna villkoren 

för resan. Referensen som fanns i broschyren ansågs vara tillräcklig i sig. Villkoren hade 

hållits tillgängliga för kunden och därmed ansåg HD att branschens standardvillkor var 

tillämpliga på avtalsrelationen. Därtill menade man att resenären själv har ett ansvar att 

sätta sig in i vilka villkor som gäller när de köper en tjänst från en resebyrå. 

Det kostade nog konsumenten en slant att missa de allmänna villkoren i NJA 1978 s. 432, 

men kanske inte nog för att få HD att ställa lite högre krav såsom sedan skedde i NJA 1979 

s. 401. Detta fall handlar om en konsument som köper ett färdigt trähus av en leverantör. 

Tvist uppstår kring en indexklausul som finns med i standardvillkor för leverans som 

säljaren har hänvisat till i det blankettavtal som parterna ingått. Det är inte visat att 

villkoren som nämnts i en referensklausul i avtalet faktiskt tillhandahållits kunden och inte 

heller pekar något på att kunden kände till innehållet i dessa villkor. HD hänvisar till ett i 

övrigt starkt konsumentskydd på avtalsrättens område och menar att högre krav än så 

måste ställas för att ett sådant villkor ska anses vara införlivade. Bedömningen som gjorde 

var att standardvillkoren i sig utgjorde en del av avtalet, med undantag för just 

indexklausulen som var överraskande och betungande.  

Det är intressant att konsumentperspektivet ger ett så annorlunda utslag här jämfört med 

1978 års fall. HD nämner att det spelar in att många konsumenter numer åker på 

charterresor, och detta medför att en bedömning kan göras om vad som är rimligt för en 

konsument att ha satt sig in i och inte som skiljer sig från en mer udda situation med en 

oväntad och mycket kostsam indexklausul som i fallet från 1979.  

Ett särfall som också behandlats i praxis är standardvillkor som kungjorts i SFS. I NJA 

1998 s. 390 slår H fast att Postverkets kungörelse (1966:120) angående postverkets 

ansvarighet för försändelser och medel blivit del av ett fraktavtal gentemot en konsument 

såsom allmänna villkor. HD slår fast: ”Kungörelsen har emellertid införts i Svensk 

Författningssamling och har därmed kommit till allmän kännedom. Den får därför anses 

vara en del av assuransavtalet.” Detta kan dock antas vara en mindre vanlig situation och 

budskapet från HD är tydligt: regler införda i SFS behöver inte inkorporeras på något 

ytterligare sätt i ett avtal inom det tillämpliga området. 
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I NJA 1980 s. 46 översände en byggnadsfirma efter muntliga förhandlingar ett brev som 

innehöll en beställning av en tjänst samt referens till standardavtalet AB 72. Mottagaren, 

en lastbilscentral, påbörjade utförandet av tjänsten efter mottagandet av brevet. Därmed 

ansåg HD dem bundna till AB 72 genom konkludent handlande; lastbilscentralen måste ha 

insett att byggnadsfirman ansåg sig bundna och en reklamation hade inte skett. Här ser vi 

alltså ett krav på insikt och reklamation. Just reklamation diskuterar HD också i NJA 2007 

s. 962. Vid köp av fast egendom anlitar två privatpersoner en firma att besiktiga 

fastigheten. De fick en orderbekräftelse i skrift som signerades av paret. När tjänsten 

därefter utförts så följde allmänna villkor med besiktningsprotokollet som paret fick. HD 

gjorde här bedömningen att parterna inte kunde anses ha blivit bundna av de allmänna 

villkoren på detta vis, det hade krävts att ytterligare avtalsinnehåll som leverantören 

önskade tillämpa hade gjorts redan vid orderbekräftelsen innan tjänsten utförts. Eftersom 

villkoren inte blivit avtalsinnehåll så krävdes inte att paret reklamerade när villkoren kom 

dem tillhanda. Detta hade dock krävts om de allmänna villkoren hade bilagts 

orderbekräftelsen.  

I NJA 2011 s. 600 köper en konsument en tandvårdstjänst på avbetalning av KI. Parterna 

kommer överens om att tjänsten behöver göras om, men innan detta kräver KI att 

konsumenten fullgör betalningen för den första behandlingen, medan konsumenten 

innehåller betalning till dess att tjänsten gjorts om till belåtenhet. Det KI stödjer sitt 

betalningskrav på är att detta finns reglerat i deras allmänna villkor, vilka skulle blivit 

gällande för avtalsförhållandet i den stund konsumenten köpte tjänsten. HD säger här att 

den avtalspart som önskar tillämpa standardvillkor måste uppmärksamma motparten på 

dessa för att motparten ska kunna anses bundna av dem. För att uppnå detta ska skäliga 

åtgärder vidtas för att göra motparten uppmärksam, i vart fall då motparten är konsument. 

Exempelvis måste en tydlig hänvisning göras bland individuella villkor om standardvillkor 

biläggs avtalet och allmänna villkor som står tryckta på avtalets baksida nämnas på 

framsidan. Det krävs dock inte att konsumenten faktiskt tagit del av villkoren.  

2.4.4 Särskilda villkor för konsumentavtal? 

I NJA 2000 s. 462 rörde det sig om en konsument som köpt biljetten, men enligt 

domskälen att döma verkar detta inte ha varit en faktor vid bedömningen av huruvida 

standardvillkoren blivit del av avtalet eller inte. Om referensen hade ansetts vara tillräcklig 

även utan den synliga hänvisningen till Warszawakonventionen eller inte är svårt att 

avgöra utifrån formuleringarna i domskälen. Jag läser det dock som att HovR genom att 

nämna Warszawakonventionen ytterligare förstärker det orimliga i att konsumenten inte 

var medveten om standardvillkorens innehåll, men att detta hålls skilt från frågan om 

referensklausulen i sig är giltig eller inte. I domskälen från HovR står att läsa:  
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Genom upplysningen på biljetten att befordringen var underkastad de regler och begränsningar av ansvaret 
som fastställts i den internationellt antagna Warszawakonventionen kan befordringsvillkoren inte heller 
(min kursivering) anses ha framstått som överraskande. 

I NJA 1979 s. 401 uppställde HD dock hårdare krav för situationer där en konsument är 

inblandad. I domskälen säger HD att ”mot bakgrund av de värderingar som numera gör sig 

gällande på konsumentskyddets område föranleder dessa omständigheter att tämligen 

stränga krav måste uppställas för att villkor av ifrågavarande slag ska anses införlivade i 

avtalet.” Det är intressant att bara föregående år gör HD i NJA 1978 s. 432 bedömningen 

att en konsument kan presumeras ta del av visst material inför avtalsingåendet samt bära 

visst eget ansvar för att sätta sig in i vilka villkor som gäller för tjänsten de köper38. Det 

vore orimligt att ställa upp krav inom konsumentområdet som innebär att personen i fråga 

faktiskt bevisligen ska ha läst och satt sig in i allmänna villkor, så de hårdare kraven kan 

rimligtvis aldrig hamna vid att objektiva bedömningar om nivå av ansträngning från 

näringsidkarens sida lämnas helt utanför.39 

HD är alltså tydliga med särskilda strängare villkor för konsumenter i NJA 1979 s. 401, 

medan i NJA 2000 s. 462 verkar det faktum att det rör sig om ett konsumentavtal inte 

föranleda tillämpning av hårdare krav. I det rättsfall som står i centrum för denna uppsats, 

NJA 2011 s. 600 går HD särskilt in på tillämplig konsumentlagstiftning (KTjL). Det 

konstateras här vid att det som huvudregel föreligger krav på transparens för att 

standardvillkor ska bli del av ett avtal, men med tillägget att skäliga åtgärder ska vidtas 

från näringsidkarens sida i relationen till en konsument för att denne ska bli uppmärksam 

på villkoren. I domskälen hänvisas till både NJA 1978 s. 432 och NJA 1979 s. 401. Som 

jag kommer visa nedan så kan man dock fråga sig huruvida de principer som framkommer 

i NJA 2011 s. 600 bara omfattar konsumenter eller inte.  

2.4.5 Transparenskravet 

En central fråga för standardavtalsrätten där vi nu befinner oss är alltså huruvida ett särskilt 

transparenskrav kan sägas ha utkristalliserat sig i HD:s praxis. En relaterad fråga är den om 

i vilken mån de kriterier som framkommer i fall där frågan rör ett avtal mellan en 

näringsidkare och en konsument också kan anses ge uttryck för generella 

standardavtalsrättsliga regler som även kan tillämpas på avtal mellan näringsidkare. För att 

synliggöra utvecklingen i praxis har jag nedan skapat en översiktstabell som sammanfattar 

principerna som kan utläsas av de rättsfall jag tagit upp i utredningen ovan: 

 

                                                      
38 HD:s hållning i NJA 1978 s. 432 sticker ut från övriga rättsfall som gäller konsumenter och standardavtal på ett sätt som gör det 
rimligt att tänka sig att denna doms prejudiciella verkan möjligen är begränsad specifikt till köp av resor, i vart fall till dess det blir 
tydligt att tillämpningen är bredare, men så verkar inte vara fallet. Det är dessutom så att det finns en lag som reglerar kraven om 
information just vid köp av denna typ av resor, se vidare om PaketreseL nedan. 
39 Bernitz (2008), s. 60f. 
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Rättsfall Princip som framkommer i rättsfallet Kommentar 

NJA 1978 s. 432 Standardiserade branschvillkor hänvisades till i en 

resebroschyr. Presumtion ansågs föreligga för att 

kund tagit del av resebroschyren innan 

beställningen av resan. Referensen i broschyren 

ansågs vara tillräcklig, villkoren hade gjorts 

tillgängliga för kunden och därmed ansåg HD att 

branschens standardvillkor var tillämpliga på 

avtalsrelationen. 

Fallet avsåg avtal med konsument. 

HD menade här att det är rimligt 

att lägga en del av bördan på 

konsumenten att hålla sig själv 

informerad om vilka villkor som 

gäller för beställningen. 

NJA 1979 s. 401 Standardvillkor som säljaren hänvisat till men 

som köparen inte tagit del av och vars innehåll 

köparen inte verkar ha känt till har HD bedömt 

som ej införlivade i avtalet. 

Fallet avsåg avtal med konsument 

och HD gjorde tydligt att 

bedömningen gjordes mot 

bakgrund av ett annars starkt 

konsumentskydd inom 

avtalsrätten.  

NJA 1980 s. 46 Efter att beställare hänvisat till standardiserade 

branschvillkor i sin beställning har den 

presterande parten inte reklamerat utan påbörjat 

utförandet av tjänsten och därmed anser HD att 

standardvillkoren genom konkludent handlande 

blivit del av avtalet. 

Fallet avser relation mellan 

näringsidkare, där beställaren 

befinner sig i den bransch som 

tagit fram standardvillkoren, 

medan den presterande parten 

befinner sig i en annan bransch. 

ND 1980 s. 1 Parterna till ett speditionsavtal ansågs bundna till 

i branschen välkända standardvillkor på grund av 

omständigheter som förelåg i det enskilda fallet 

samt det faktum att villkoren är något som 

speditören är ålagda att tillämpa genom sitt 

medlemskap i branschorganisationen. Villkoren 

hade inte intagits i avtalet men däremot refererats 

till i brev och på fakturor. 

Fallet rörde två näringsidkare i 

samma bransch som tidigare ingått 

avtal med varandra och 

standardvillkoren var ett agreed 

document. 

ND 1990 s. 1 Parterna till ett speditionsavtal ansågs inte bundna 

till välkända branschvillkor då hänvisning i 

avtalet inte gjorts till dessa. Parterna har tidigare 

inte ingått avtal med varandra och speditören har 

inte lyckats visa att kunden hade eller borde haft 

insikt om branschavtalet skulle gälla. 

Rätten motiverar inte varför 

beviskravet avseende insikt ställs 

här, inte heller varför sedvänja 

inte kan skapa bundenhet i detta 

fall. 

NJA 1996 s. 400 Ett standardvillkor som är vanligt i en bransch 

ansågs binda parterna i ett avtalsförhållande på 

grund av sedvänja, även om det specifika villkoret 

inte faktiskt inte avtalats mellan parterna. 

Fallet rör avtal mellan 

näringsidkare i samma bransch där 

villkoret i fråga generellt anses 

vara del av denna typ av avtal 

inom branschen. 
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NJA 1997 s. 524 Ett standardvillkor i ett borgensåtagande i 

samband med leasing bedömdes av HD som såväl 

överraskande som undanskymt och menade att det 

vore oskäligt att tillämpa detta villkor. Villkoren i 

sin helhet anses dock har inkorporerats i avtalet. 

Fallet rörde ett avtal med en 

konsument. Även när 

standardvillkoren är inkorporerade 

bör villkor som är oväntade i 

sammanhanget särskilt 

uppmärksammas. 

NJA 1998 s. 390 Villkor för frakt som förekom i en 

myndighetskungörelse ansågs ha kommit till 

allmän kännedom och därmed utgöra del i ett 

enskilt fraktavtal. 

Postens motpart till fraktavtalet 

var inte en konsument utan ett 

aktiebolag. 

NJA 2000 s. 462 Standardvillkor har refererats till på flygbiljett 

och villkoren har hållits tillgängliga på 

flygbolagets kontor. Därmed har de ansetts 

inkorporerade i avtalet. 

Köparen av biljetten var en 

konsument, men detta verkade HD 

inte tillmäta någon särskilt 

betydelse. HD nämner därtill att 

det tvistiga villkoret rimligen inte 

kan vara överraskande då 

innehållet också återfinns i en 

internationell konvention. 

NJA 2007 s. 962 Två konsumenter köper en tjänst, en besiktning av 

en fastighet, leverantören bekräftar beställningen. 

När tjänsten väl utförts bilägger leverantören sina 

allmänna villkor till besiktningsprotokollet. HD 

bedömer att villkoren inte blivit del av avtalet. 

HD framhåller att konsumenterna 

kunde anta att villkor skulle 

tillkomma från leverantörens sida 

efter att de beställt, men då detta 

inte bifogades orderbekräftelsen 

kunde konsumenterna inte anses 

vara bundna till villkoren. 

NJA 2011 s. 600 Standardvillkor brukliga i säljarens bransch har 

inte bringats till köparens kännedom och därför 

inte blivit del av det enskilda avtalet. Det krävs att 

näringsidkare vidtar skäliga åtgärder för att 

uppmärksamma en konsument på standardvillkor 

för att dessa ska bli gällande. Om villkor står 

tryckta på baksidan av ett avtal måste de nämnas 

på framsidan för att bli gällande. Om villkor ska 

fogas till ett individuellt avtal måste det nämnas i 

det individualiserade avtalet för att kunna gälla. 

Kravet på skäliga åtgärder samt 

det specifika kravet avseende 

villkor som står tryckta på 

baksidan av ett avtal är mer 

stränga än de principer HD 

tidigare givit uttryck för. 

 

Något som blir tydligt i den här uppställningen är att någon form av krav på transparens 

går igenom i flera av rättsfallen, även om det tar sig olika uttryck. När det kommer till 

avtal mellan näringsidkare och konsumenter så krävs det ofta att näringsidkaren vidtar en 

åtgärd som gör villkoren synliga och/eller tydliga. Detta kan uppnås genom att bifoga dem 

till avtalet, att berätta om innebörden, att hålla dem tillräckligt tillgängliga så att de kan 

anses vara synliggjorda för konsumenten. Kravet på transparens föreligger också vid avtal 

mellan näringsidkare, men givet hur dessa avtal skiljer sig från avtal med konsument så 
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kan villkor anses synliga genom sådant som att användandet får anses vara standard i 

branschen. Det finns en rimlighet i att transparenskravet ter sig annorlunda här då det 

generellt rör sig om parter med vana vid att sluta kommersiella avtal, som har insyn i 

branschorganisationer och som skäligen får antas i högre grad håller sig informerade om 

branschmässiga villkor.40  

Den i praxis skönjbara huvudregeln kan i grova drag formuleras så här: standardvillkor 

måste bringas till motpartens kännedom före avtalsslutet för att bli del av det enskilda 

avtalet41. Det har inte utvecklats något generellt formkrav för hur detta ska ske. Hur de 

anses ha bringats till kännedom verkar enligt HD:s praxis variera beroende på vilka 

standardvillkor som använts i det enskilda fallet och vilken typ av avtalsrelation som 

föreligger. Det som HD säger i NJA 2011 s. 600 utgör dock en ändring av tidigare praxis 

på så vis att man specifikt anger ett generellt krav på att villkor som tryckts på avtalets 

baksida måste nämnas på framsidan för att bli del av avtalet och det måste nämnas i det 

individuella avtalet att standardvillkor finns. Som jag läser detta är detta en typ av 

formkrav där avtal i skrift nu kräver hänvisningar i skrift. En konsekvens av sådana lite 

”stelbenta” krav är att de inte ser till den större bilden, till parternas vilja och insikt. I teorin 

kan en part som hänvisat i skrift till villkor på avtalets baksida uppfylla kraven för 

införlivande i högre grad än någon som tillser att motparten läser villkoren på baksidan 

men där en hänvisning i texten på framsidan saknas.  

Den stora förändringen som sker i och med NJA 2011 s. 600 är också att dessa objektiva 

formkrav plötsligt introduceras som om de vore redan gällande rätt. I själva verket har de 

inte tidigare framkommit som allmänna principer för införlivande av standardvillkor i 

HD:s praxis utan ter sig som nya regler för rättsläget från och med nu. Fallet handlar 

visserligen om ett konsumentavtal, men det är inte helt tydligt att de krav som HD här 

ställer upp bara skulle gälla i konsumentrelationer då de uttrycks mer som allmänna krav 

vid införlivande av standardvillkor i avtal. En slutsats att dra av detta rättsfall är att ett nytt 

krav på transparens vid införlivande av standardvillkor nu införts genom NJA 2011 s. 600. 

Rättsfallet står framförallt i direkt strid med ett tidigare rättsfall som NJA 1978 s. 432, där 

                                                      
40 Det finns också lagstiftning för vissa typer av avtal och branscher, som slår fast att det finns krav på transparens och information vid 
avtalsingående vad gäller avtalets olika villkor, som gäller konsumenter och till sin natur därmed som huvudregel är tvingande 
(Generellt är konsumenträttslig lagstiftning inte dispositiv utan tvingande rätt, se t.ex.3 §  KTjL och 3 § 1 st KKöpL). Häribland märkt 
bl.a. KKrL (8 § KKrL innehåller en rigorös lista över alla olika tillämpade villkor som ”ska tillhandahållas konsumenten i en handling 
eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten”), PaketreseL (se 8 § PaketreseL om kravet på innehåll i 
avtalsvillkor som måste tillställas konsumenten i skrift innan avtal träffas) samt DHL (särskilt 2 kap. 6 § DHL om kravet på information 
inför avtalsingåendet som ska ges på ett ”klart och begripligt sätt”, 2 kap. 7 § DHL för ytterligare krav på information efter 
avtalsingåendet som ska ges ”i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form” och 2 kap. 8 § DHL om påföljd enligt 6, 7 §§ 
MFL för det fall att kraven ej uppfyllts).  
   Därtill finns viss liknande lagstiftning även utanför det konsumenträttsliga området som tvingar näringsidkare som ingår avtal med 
andra rättssubjekt än konsumenter. Exempel på detta är FranchiseL, en lag som helt och hållet handlar om franschisegivarens 
informationsplikt gentemot franchisetagaren (se särskilt 3 § FranchiseL, med krav såväl skriftlighet som att informationen är ”klar och 
begriplig”) samt FAL (se kap. 2, 10 och 17 FAL där särskilda krav finns på information gentemot såväl konsument som vid individuella 
personförsäkringar och gruppförsäkringar som ”ska lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig 
för mottagaren, (…) klar och tydlig och avfattad på svenska”). 
 
41 Bernitz (2008), s. 58. 
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ingen referens till villkoren fanns till villkoren alls på biljetten eller i resehandlingarna, 

broschyren var nog för att de skulle bli gällande i avtalsrelationen. 

HD har tidigare i NJA 1980 s. 46 uttryckt att det numer är av mindre vikt att uttrycka och 

upprätthålla strikta krav för inkorporering av standardvillkor i avtal på grund av den 

möjlighet till jämkning som 36 § AvtL numer erbjuder.42 Det är dock viktigt att särskilja 

frågan om standardvillkor alls blivit del av ett avtal och i nästa steg om något av dessa 

villkor kan bli föremål för jämkning enligt 36 § AvtL - jämkningen förutsätter ju att 

villkoren alls är tillämpliga på avtalsrelationen.43 Därtill ställer NJA 2011 s. 600 detta lite 

på ända, med sitt tydliga transparenskrav som man ju kan hävda är just strikta krav för 

inkorporering. 

Det finns sedan tidigare anledning att anta att strängare krav alltid bör tillämpas när det 

kommer till särskilt betungande klausuler såsom ansvarsfriskrivningar och 

ansvarsbegränsningar44. Detsamma gäller för standardvillkor som är överraskande eller 

ovanliga45.46 Ett exempel på ett sådant villkor finner vi i NJA 1997 s. 524. I detta fall hade 

en privatperson skrivit under ett borgensåtagande för ett kommersiellt avtal om leasing, 

vari en bestämmelse om skadeståndsskyldighet för leasetagaren under vissa 

omständigheter fanns med i avtalets allmänna villkor. HD slog fast att bestämmelsen i sig 

inte var oskälig, men att konsekvensen av klausulen om skadeståndsskyldighet inte var vad 

borgensmannen rimligen kunnat förvänta sig. Rätten kallar klausulen för en ”undanskymd 

bestämmelse” och menar att leasingbolaget borde ha tydligt informerat om hela innebörden 

av borgensåtagandet i detta fall. Därför fann HD att tillämpning av bestämmelsen gentemot 

borgensmannen vore oskäligt och åtagandet jämkades därför i denna del.47  

En av anledningarna till att konsumenten i NJA 1979 s. 401 i slutändan inte ansågs behöva 

hedra leverantörens allmänna villkor i den del som var tvistig (d.v.s. indexklausulen), var 

att just detta villkor ansågs tyngande för konsumenten och rimligen kom som en 

överraskning för denne på liknande vis som i det senare rättsfallet NJA 1997 s. 524. De 

allmänna villkoren hade hänvisats till i avtalet som ”leveransbestämmelser” och övriga 

uppgifter om pris i avtalet gav ingen indikation om att leveransbestämmelserna skulle 

                                                      
42 Ramberg & Ramberg, s. 143. 
43 Bernitz (2008), s. 68. 
44 Skiljeklausuler uppfattas generellt som betungande klausuler i avtal som sluts mellan näringsidkare och konsument (Grönfors, s. 42). 
Se mer om detta nedan under sektion 2.2.3 samt NJA 1981 s. 711. HD understryker också detta i NJA 2011 s. 600. 
45 Ramberg & Ramberg, s. 142. 
46 Grönfors s. 42. 
47 Vad gäller särskilt betungande klausuler så räknas skiljeklausuler till denna kategori när det är fråga om konsumentavtal (Grönfors, s. 
42). Det kan diskuteras huruvida det materiella innehållet i en skiljeklausul är skäligt eller inte och det är tveksamt om gemene person 
känner till innebörden av en skiljeklausul så pass väl att en vettig riskbedömning kan göras. I NJA 1987 s. 639 hävdade en konsument att 
denna inte insåg innebörden av en skiljeklausul, men HD menade på att även om så är fallet så är detta i sig inte skäl för att klausulen 
inte ska bli gällande mot konsumenten, då villkoret i sig varit tydligt nog. Det krävdes alltså inte att det visades att konsumenten faktiskt 
förstått innebörden av skiljeklausulen, måttstocken blir snarare en imaginär ”förståndig motparts” förståelse. HD har tidigare i NJA 1985 
s. 397 II resonerat som så att när det gäller entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument så krävs att ansvarsbegränsande eller -
befriande villkor kommer till tydligt uttryck gentemot konsumenten. (Grönfors, s. 42f) Just vad gäller skiljeklausuler så är konsumenter 
nu skyddade genom förbudet mot att påkalla sådana överenskommelser i 6 § LSF. 
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kunna innehålla en indexklausul som kunde innebära ett annat pris än det som specificerats 

i avtalet. Det är dock oklart hur rätten hade sett på det om det inte var fråga om en 

konsument. Måhända kan den här typen av villkor t.ex. anses vara kända för näringsidkare 

i samma bransch vilket skulle göra att en indexklausul inte skulle kunna anses vara ett 

överraskande villkor. Det bör dock rimligen kunna finnas villkor som kan anses vara 

överraskande eller ovanliga även för en näringsidkare. 

I NJA 2011 s. 600 slår HD fast att ”strängare krav än annars ställs upp i fråga om oväntade, 

överraskande och särskilt tyngande klausuler i standardvillkor”. Bernitz tolkar 

formuleringen som ett klargörande av att det inte rör sig om ett kumulativt krav. Det ska 

läsas som att vid villkor som är antingen oväntade, överraskande eller särskilt tyngande ska 

strängare krav uppställas. Detta innebär ett förtydligande, då det har varit osäkert hittills 

vad som krävs inom standardavtalsrätten för att kravet på strängare regler ska triggas.48 

Om Bernitz har rätt i sin analys så betyder det att kravet på strängare krav inte är särskilt 

snävt. Meningen med att uppställa strängare krav vid ett oväntat krav som kanske inte är 

särskilt tyngande kan ifrågasättas, men det är väl mest troligt att detta kommer vara 

väsentligt vid villkor som påverkar den enskilde konsumenten mycket och då är det ju 

positivt för konsumenten att HD klargjort att det inte krävs att villkoret är både särskilt 

tyngande och överraskande och oväntat. 

Stödet för HD:s nya transparenskrav är i princip Bernitz bok Standardavtalsrätt samt 

modellregler som man hänvisar till i DCFR. Det finns därtill anledning att anta att HD har 

tagit inspiration från DCFR:s kommentarsdel vid formuleringen av de så specifika kraven 

på transparens, även om en hänvisning till detta saknas49. För att kunna analysera 

betydelsen av detta vidare krävs först viss diskussion om DCFR som rättskälla. 

 

  

                                                      
48 Bernitz (2011), s. 594. 
49 Munukka (2012) s.249f. Jag återkommer till detta i den avslutande delen av denna uppsats.   
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3 DCFR – det europeiska civilrättsprojektet  

 

3.1 Tillkomst, utveckling och debatt 

DCFR är slutresultatet av flera decennier av politiska och akademiska ansatser som syftat 

till att harmonisera den europeiska kontraktsrätten. Den första akademikergruppen bildades 

av en dansk professor, Ole Lando, och kallades ”the Commission on European Contract 

Law”. Gruppens arbete resulterade i tre olika publikationer, som alla gick under titeln 

Principles of European Contract Law och som utkom i tre delar år 1998, 2000 och 2003. 

Under tiden då Ole Landos grupp arbetade så bildades det som kommit att kallas för ”the 

Study Group”50. The Study Group arbetade med att ta fram en komparativ analys av 

europeisk kontraktsrätt.51 

När kommissionen 2001 sände ett meddelande till europeiska rådet och europaparlamentet 

angående en europeisk kontraktsrätt52 tog projektet så steget in i EU-organisationen53. 

Kommissionen följde år 2003 upp med en handlingsplan för förbättring av den europeiska 

kontraktsrätten54 och här formulerades nästa steg som en gemensam referensram inom 

området. En ytterligare publikation från kommissionen år 2004 specificerade ytterligare 

hur arbetet skulle fortgå55 och en del av detta var att tillsätta en grupp som skulle ta fram 

den gemensamma referensramen. Denna påbörjade sitt arbete 2005 och bestod bl.a. av 

medlemmar från the Study Group och Acquisgruppen. Resultatet kom alltså 2009 i form av 

det vi kallar DCFR.56 

Kommissionen har arbetat vidare med att formulera en gemensam europeisk referensram 

genom att tillsätta en expertgrupp 2010. Deras arbete resulterade i ett förslag redan 

påföljande år som var inriktat på regleringar kring köpeavtal. Kommissionen följde upp 

detta med förslag på förordning om en europeisk köplag (CESL57) år 2011. Vad detta 

slutligen kommer landa i är idag oklart. Hittills har medlemsstater dragit öronen åt sig 

något vad gäller att faktiskt harmonisera europeisk lagstiftning på kontraktsrättens område. 

Riksdagen har ställt sig positiv till en gemensam civilrättslig referensram, men förutsatt att 

                                                      
50 Det fulla namnet är ”the Study Group on a European Civil Code”, som bildades av professor Christian von Bar i Osnabrück år 1998. 
51 Herre, s. 933ff. 
52 Communication from the commission to the Council and the European Parliament on European contract law, 2001 / C 255 / 01. 
53 Fler än the Study Group arbetade med projektet, bl.a. den s.k. Acquisgruppen (Research Group on EC law), en sammanslutning av 
europeiska forskare med fokus på privaträtt i EU:s medlemsstater. Visare information finns på deras hemsida: http://www.acquis-
group.org/.  
54 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council — A more coherent European contract law — An 
action plan, 2003 / C 63 / 01 
55 Communication from the commission to the Council and the European Parliament — European Contract Law and the revision of the 
acquis: the way forward, COM (2004) 651 
56 Herre, s. 933ff. 
57 Se Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions – A common European Sales Law to facilitate cross-border transactions in the single market,  COM / 
2011 / 0636 final */ 
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den inte binder medlemsstaterna. Regeringen har riktat kritik mot flera aspekter av 

förslaget till förordning om en europeisk köplag.58 

Till sitt innehåll har DCFR tagit avstamp i hur PECL är uppbyggd, även om många 

förändringar gjorts avseende såväl termer som innehåll. PECL – och även PICC – har 

mycket gemensamt med den svenska lagstiftningen om avtal och skuldebrev. DCFR 

spänner däremot över ett betydligt större område. Dels omfattas områden som är reglerade 

i svensk lag såsom i KommL, AvtL, KöpL, KKöpL och HaL, dels omfattar DCFR 

avtalsformer som inte är (särskilt) reglerade i svensk rätt såsom entreprenadavtal, 

borgensavtal, negotiorum gestio och obehörig vinst och avtalstyper som inte alls är särskilt 

reglerade i svensk rätt, bl.a. designavtal, informationsavtal samt avtal om medicinsk 

behandling. Till detta kommer viss sakrätt samt skadeståndsrätt.59 

En stor del av det som gör DCFR till en unik publikation är att reglerna dels kommenteras 

med tilltänkt tillämpning är uppdelat i en rad böcker som behandlar olika typer av avtal 

samt diverse avtalsrättsliga problem:60 

• Bok I   Generella utgångspunkter/definitioner 

• Bok II  Allmänna regler för avtal 

• Bok III  Avtalsrättigheter och förpliktelser 

• Bok IV  Särskilda avtalstyper 

• Bok V  Negotiorum gestio 

• Bok VI  Utomobligatorisk skadeståndsrätt 

• Bok VII  Obehörig vinst 

• Bok VIII  Äganderättsövergång avseende varor 

• Bok IX  Säkerhet i varor 

• Bok X  Truster 

Varje bok innehåller underrubriker som i sin tur innehåller en form av regler uppställda i 

paragrafliknande form. I många delar avviker modellreglerna från svensk civilrättslig 

lagstiftning, då vår avtalsrätt främst är praxisdriven. Utöver AvtL saknas i stort lagstiftning 

inom allmän avtalsrätt vilket har gett upphov till en alldeles särskild normbildning som 

exempelvis tagit sig uttryck i de olika tolkningsprinciper som jag presenterat ovan.61 

Ett första steg mot att förhålla sig till DCFR är att hitta rätt benämning till innehållet i 

dessa olika böcker. Texten liknar författning såsom de är formulerade, uppdelade i olika 

bestämmelser som reglerar diverse situationer inom kontraktsrätten. De kallas dock ofta 

                                                      
58 Herre, s. 935. 
59 Munukka (2010), s. 22. 
60 Herre, s. 934. 
61 Samuelsson, s. 967ff. 
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snarare för ”regler”, ”lösningar” eller ”förslag”.62 Denna situation är i sig själv speciell och 

påverkar med vilken auktoritet DCFR kan användas som rättskälla i Sverige. Så här 

uttrycker Mårten Schultz det hela: 

(DCFR) är inte något mer än ett, främst akademiskt utvecklat, icke-förpliktigande förslag. Men det finns 
samtidigt en förhoppning om att om [min kursivering] det finns en politisk vilja att gå vidare till en ”full” 
eller ”politisk” Common Frame of Reference så skall DCFR kunna användas som ett underlag för detta. 
Problemet är att det fortfarande inte är riktigt klart vad en ”gemensam referensram” är för något.63 

Debatten kring detta har varit stor och kritiska röster menar att det är oklart hur behovet av 

gemensamma regler egentligen ser ut. Man ifrågasätter om det är rimligt att den 

akademiska världen sätter den politiska agendan utan att motiven eller värderingsmässiga 

utgångspunkter är tydliga och motiverade. I DCFR anges ”freedom, security, justice and 

efficiency”64 vara de principer som utgjort grunden i arbetet, där ” the protection of human 

rights, the promotion of solidarity and social responsibility, the preservation of cultural and 

linguistic diversity, the protection and promotion of welfare and the promotion of the 

internal market”65 utgjort mer övergripande hänsyn. Författarna har formulerat att det är 

”an academic, not a politically authorised text”66 men samtidigt visat de politiserade 

ambitionerna genom att säga att ”this DCFR is (among other things) a possible model for 

an actual or ’political’ Common Frame of Reference”67. Detta är dock vida begrepp som 

kan betyda diametralt olika saker beroende på bakomliggande värderingar. Ett bra exempel 

på detta är frihet som en liberal person och en socialist skulle definiera på direkt motsatta 

vis i vissa avseenden. Därför kan det hävdas att det i DCFR inte anges vilka 

värderingsmässiga principer som ligger till grund för bedömningar som man gjort i 

skapandet av modellreglerna. 

Det finns ingen förankring i den representativa demokratin här vad gäller 

sammansättningen av den grupp som arbetat med DCFR, även om man åtminstone försökt 

tillse att forskare från många medlemsstater i EU är del av arbetet68. Vidare utgår de 

juridiska termerna som används i DCFR från det engelska språket och problemet med de 

olika medlemsspråkens olika juridiska uttryck och den potentiella skillnaden mellan 

tolkningar av dessa hanteras inte som det ser ut nu. Ett potentiellt stort problem är att en 

engelsk term kan sakna motsvarighet inom en enskild medlemsstats rättskultur69.  

                                                      
62 Schultz, s. 763f, 768ff. 
63 Schultz, s. 768. Se även a.a. s. 774. 
64 Inledningen till DCFR (outline version), avsnitt 15 s. 13. Se Samuelsson, s. 975ff, för en genomgång av dessa med kommentarer kring 
hur de kan tolkas. 
65 Inledningen till DCFR (outline version), avsnitt 16 s. 14. 
66 Inledningen till DCFR (outline version), avsnitt 4 s.6. 
67 Inledningen till DCFR (outline version), avsnitt 6 s.7. 
68 Hagstrøm, s. 226f. 
69 Samuelsson, s. 964f. Han presenterar här följande intressanta passage: ”(Texten) är avfattad på ett språk som inte används – annat än 
av de akademiker som ägnar sig åt ’European Private Law’ – och som därför i stor utsträckning saknar substans. Visst, engelska språket 
används, (…), men den juridisk-tekniska nyengelska som utvecklats för DCFR-projektet är knappast mer begriplig för de som har 
engelska som förstaspråk än för andra.”  
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Allt detta får konsekvenser för läsningen av DCFR. Hade förslaget tagits fram inom ramen 

för lagstiftningsarbetet antingen på ett nationellt eller europeiskt plan så hade en mängd 

olika organisationer, branschaktörer, politiska intressegrupper o.s.v. med andra perspektiv 

än det akademiska inkommit med remissutlåtanden. Denna typ av process fyller ju ett 

viktigt syfte: att förankra rättsutvecklingen i samhället och göra nya lagar och regler så 

mångsidiga som möjligt ur t.ex. ett genus- eller etnicitetsperspektiv, med hänsyn till 

sociala omständigheter, demografi, nationella skyddsintressen m.m.70 Jag anser att det här 

är en viktig poäng och något som verkligen bör diskuteras: stor makt ligger vid 

formuleringen av både problem och lösningar. Utifrån tanken att rätten bör utvecklas 

tillsammans med ett mångsidigt samhälle kan man hävda att DCFR i nuläget generellt sett 

är problematisk som rättskälla71.  

Om en regel i DCFR används i nationell rättsskipning för att stötta upp argumentation som 

utifrån andra rättskällor kan anses vara gällande rätt, så kan man hävda att DCFR följer det 

som redan utvecklats här i Sverige utifrån gängse demokratiska processer. En hänvisning 

till DCFR blir i ett sådant fall inget något avgörande i rättens bedömning utan fyller mer en 

funktion som ett påvisande av rimligheten i den rätt som redan utvecklats här. Används 

däremot DCFR:s lösning på ett problem för att stödja en ny riktning inom ett område som 

inte är reglerat inom svensk rätt, d.v.s. som en s.k. ”gap-filler”72, så blir detta svårare att 

motivera om man inte i första hand slagit fast varför DCFR tillåts fylla hål i den svenska 

rätten.  

DCFR kan dock oavsett tillföra svenska jurister mycket genom att ge en komparativ bild 

av det europeiska rättsläget inom otaliga rättsfrågor, som kan ge en svensk domstol 

möjlighet att göra avvägningar om vilken väg som är rimlig. Denna typ av hänvisning till 

rättsordningar i andra länder är i sig ingen kontroversiell sak i domskäl från HD, då det 

förekommer ofta. Det bör dock framhållas att rätten i sådana fall mer lutar sig mot DCFR-

gruppens efterforskningar och sammanställningar av EU-medlemsländernas nuvarande 

rättsordningar än i de modellregler som tagits fram till den gemensamma referensramen73.  

En särskild situation uppstår här, när hänvisningar sker till de delar av DCFR som inte 

presenterar modellregler utan som kommenterar dessa samt erbjuder en komparativ studie 

                                                      
70 Samuelsson, s. 963f samt Schultz, s.770ff och s. 781ff. Schultz skriver särskilt om skadeståndsrätten som är präglad av ett vitt manligt 
forskarperspektiv där män respektive kvinnor placeras i stereotypa roller som skadelidande resp. skadevållare, och han trycker på risken 
i att exempelvis definitioner av skada, tänkbara situationer där skadeståndsrättsliga regleringar behövs kan bli problematiska om 
perspektivet varit för ensidigt när man arbetat med dessa.  
71 Samuelsson, s. 964f. Samuelsson uttrycker det så här: ”Texten beskriver en juridik som inte gäller, och som såtillvida, det vill säga i 
juridiskt hänseende, inte finns.” 
72 Detta menar Christina Ramberg, som själv varit del av the Study Group, är en nyttighet med DCFR. Istället för att väga åsikter i 
doktrin mot varandra som kanske strider mot varandra får man både som domare och praktiserande advokat vägledning i ett väl 
genomarbetat material som ger en säkrare lösning på problem än om varje enskild jurist gör sina egna överväganden. Ramberg, s.473. 
73 Det talas om möjligheten att finna en s.k. ”common core”, en minsta gemensamma nämnare hos de olika EU-ländernas rättsordningar 
inom olika områden. DCFR-principerna åtföljs ju också som sagt av en komparativ studie, men det är inte så att det föreligger en tydlig 
koppling mellan denna komparation och de slutliga principerna. (Hagstrøm, s. 227f.) Det får anses att en tydligare koppling och en 
ansats till att hitta en ”common core” skulle kunna stärka DCFR-förslagens position, även om det egentligen inte finns några garantier 
för att ett sådant utgångsläge vid författandet av gemensamma principer blir de bästa möjliga. (Schultz, s. 779f.) 



 

 

   28  

 

över det europeiska rättsläget. Rimligtvis bör detta kunna jämställas med övrig europeisk 

doktrin som helst och därmed användas på samma sätt som doktrin idag används i 

rättsskipningen, lagstiftningsarbetet o. dyl. 

 

3.2 DCFR i rättstillämpningen 

HD har inte haft så många år på sig att visa svenska jurister hur de ser på DCFR som 

rättskälla. Eftersom publiceringen av DCFR fortfarande skedde relativt nyligen och 

användningen av DCFR inte haft någon längre tid på sig att utvecklas men det är definitivt 

möjligt att utifrån befintligt material bilda sig en preliminär uppfattning. Det finns fem 

rättsfall av särskilt intresse, NJA 2009 s. 672, NJA 2010 s. 629, NJA 2011 s. 600, NJA 

2012 s. 452 och NJA 2012 s. 597. Här följer nu en kronologisk genomgång av HD:s bruk 

av DCFR som rättskälla. 

Inledningsvis vill jag nämna att redan i NJA 2008 s. 733 återfinns en hänvisning till DCFR 

i en dom från HD, då i justitieråd Torgny Håstads tillagda mening som följer på 

domskälen. Rättsfrågan i centrum för målet är en resningsansökan som käranden lämnat in, 

vilken avslås av HD. Håstad resonerar kring domens rättskraft samt kring de olika 

rättsfrågor som aktualiserats i TR-målet. Det är i detta sammanhang som DCFR refereras 

till, på följande vis: 

I förbigående kan noteras att det framstår som märkligt att en överlåtelse av framtida (inte intjänade) 
fordringar skulle vara giltig trots ett överlåtelseförbud men inte en överlåtelse av redan intjänade fordringar 
utom om förvärvaren var i god tro om förbuden; förklaringen torde vara att ett factoringavtal är ett ramavtal 
som alltid avser framtida fordringar. En bestämmelse i ämnet finns även i Draft Common Frame of 
Reference (…). 

Det vore sannerligen för mycket att säga att HD här faktiskt använder sig av DCFR, det är 

mer av en introduktion till DCFR i HD-sammanhang som dock inte har hela HD som 

avsändare. Snarare nämner Håstad DCFR till stöd för en hållning i den extensiva 

rättsutredning han fogat till domskälen. Det vi kan säga är att Håstad är villig att stötta upp 

sin argumentation med hänvisning till hur sakfrågor lösts i DCFR redan när DCFR är en 

helt nylig publikation74. NJA 2008 s. 733 åtföljs av fem rättsfall där DCFR faktiskt 

används på olika vis i HD:s domskäl och dessa har vi anledning att kika närmre på här. 

Håstad är dessutom inblandad i majoriteten av dem. 

                                                      
74 Håstad var dock del av the Study Group. Hagstrøm, s. 225. 
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NJA 2009 s. 672 

Rättsfallet handlar om möjlighet till uppsägning av ett avtal som slutits på obestämd tid 

(ibland känt som Malmbergsbagarmålet)75. I domskälen introduceras DCFR pedagogiskt 

som rättskälla, samt konsulteras som en källa till rekommendationer med följande 

formulering: 

I Draft Common Frame of Reference (DCFR; www.law-net.eu) som innehåller modellregler för europeisk 
privaträtt och som utarbetats på ett komparativt underlag av två akademiska arbetsgrupper med företrädare 
för alla EU-länder, rekommenderas följande i fråga om icke tidsbestämda avtal om handelsagentur, 
franchising och återförsäljning (IV.E.-2:302). (…). Dessutom finns i IV.E.-2:305 bestämmelser om 
goodwill-ersättning. 

Med hänsyn till det anförda bör – trots rättsfallet NJA 1989 A 7 – part som säger upp ett 
återförsäljningsavtal vara skyldig att iaktta skälig uppsägningstid, om inte annat är avtalat. Avtal som 
innehåller annan än skälig uppsägningstid kan beroende på omständigheterna jämkas med tillämpning av 36 
§ avtalslagen (jfr. NJA 2008 s. 24). Vägledande för vad som är skälig uppsägningstid bör i huvudsak vara 
sådana omständigheter som nämns i IV.E.-2:302 DCFR. 

Tillsammans med en kort utblick över lagstiftning och tillämpning av allmänna 

avtalsrättsliga principer i Europa76, praxis inom amerikansk rätt samt en hänvisning till 

UCC77 avgörs alltså hela fallet utifrån DCFR:s rekommendation – i strid med viss tidigare 

praxis men i linje med annan tidigare praxis i HD. DCFR tillåts agera gap-filler i 

förhållande till svensk rätt och låter DCFR direkt visa vägen i fråga om bestämmandet av 

vad som är en rimlig uppsägningstid – hur kan detta komma sig? Det förklarar inte HD, det 

är som om det är självklart här att DCFR kan användas som rättskälla i bedömningen och 

signalen som HD sänder med denna dom kan rimligtvis tolkas som ett klartecken till att 

framgent låta DCFR fylla ut brister i vår egen lagstiftning rättstillämpning.78  

Sättet på vilket detta görs för tankarna till ett naturrättsligt förhållningssätt där grunden till 

lagen inte ifrågasätts. Idén om en naturrätt innebär att lagen blott förkroppsligar principer 

skapade av en högre makt och används utan ifrågasättande, den beskriver verkligheten 

såsom den är och innehållet är inte präglat av en särskilt kontext eller människors egen 

agenda79. Med detta menar jag naturligtvis inte att HD är en naturrättsligt orienterad 

församling, naturrätten övergavs som förhärskande idé om rätten för hundratals år sedan. 

Men det finns en fara i att introducera något som en rättskälla på det här viset, särskilt när 

det finns rimliga grunder till att ifrågasätta dess lämplighet i sådana här sammanhang. 

                                                      
75 En vidare analys av detta rättsfall och hur DCFR:s  olika regleringar appliceras på det enskilda rättsfallet finns i Munukka (2010).  
76 Det konstateras i domskälen att man gjort sådan utblick men den redogörs inte för särskilt detaljerat. HD skriver bara att ”I Västeuropa 
finns generella lagbestämmelser om återförsäljning endast i Belgien. I övrigt tillämpas allmänna kontraktuella principer. I betydande 
omfattning har en återförsäljare ansetts berättigad till skälig uppsägningstid, när leverantören utan att det förekommit kontraktsbrott eller 
viktig grund sagt upp avtalet.” 
77 UCC är en avtalsrättslig modellag som antagits av USA:s olika delstater och som stått modell när bl.a. CISG utarbetats (Adlercreutz & 
Gorton, s. 324f). 
78 Munukka (2012), s. 246. 
79 http://www.ne.se/naturr%C3%A4tt  
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NJA 2010 s. 629 

Detta fall handlar om en huvudentreprenör som anlitat en underentreprenör till ett 

entreprenadarbete i en fastighet. Underentreprenören orsakar huvuduppdragsgivaren 

(fastighetsägaren) skada genom att slarva bort fastighetens huvudnyckel. Fråga uppstår 

därmed kring betydelsen av en vitesklausul i avtalet mellan uppdragsgivaren och 

huvudentreprenören, samt huruvida underentreprenörens försäkringsbolag som betalt ut 

ersättning långt över vitesklausulen till fastighetsägaren har möjlighet att i efterhand 

regressa mot huvudentreprenören. I domskälen utreds frågan om vitesklausuler i 

standardavtal extensivt med otroligt många hänvisningar till svensk och nordisk doktrin i 

ämnet. Här, till skillnad från i NJA 2009 s. 672, nämns DCFR i förbigående: 

I Europa i övrigt är bilden splittrad med avseende på om ersättning ska utgå vid sidan av ett avtalat vite 
eller om vitet ska anses utgöra exklusiv påföljd när avtalet inte hävs (se Christian von Bar & Erik Clive, ed., 
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference 
(DCFR), Full Edition, 2009, Volume I, s. 964 f. Beträffande artikel III.-3:712). 

Hänvisningen är formulerad som så att DCFR ger en europeisk bild av rättsläget80, 

hänvisningen pekar dock inte mot någon modellregel. En liknande hänvisning återkommer 

också mot slutet av domskälen där regler i DCFR om regressrätt nämns som 

överensstämmande med allmänna principer och doktrin inom svensk rätt. Frågan man kan 

ställa sig när man läser detta är vad syftet med dessa hänvisningar är. Man kan konstatera 

att regleringen i DCFR inte ges en framträdande roll alls i detta rättsfall, här är det 

kommentarer och den komparativa studien som tillhör DCFR som är av störst intresse. 

Man kan ändå tolka den andra hänvisningen som sker i domskälen som att en modellregel 

ändå anses tillföra något, att hänvisningen stöttar upp den allmänna princip som redan 

utvecklats i Sverige.81 

NJA 2011 s. 600 

Detta fall handlar som bekant om standardavtalsrätt och rättsfrågorna i fallet behandlas mer 

i detalj ovan. På temat som behandlas här bör dock nämnas att i domskälen omnämner 

HD82 DCFR som ett referensverk och här kallas modellreglerna för ”förslag”: 

Huvudregeln anses vara att standardvillkor måste bringas till motpartens kännedom före avtalsslutet för att 
bli en del av avtalet. För villkor som inte varit föremål för individuell förhandling, dvs. villkor som 
konsumenten inte beretts möjlighet att påverka, krävs att näringsidkaren vidtagit skäliga åtgärder för att 
uppmärksamma konsumenten på dem senast i samband med avtalsingåendet. ((…) Motsvarande ordning 
föreslås i Art. II.-9:103 (1) Draft Common Frame of Reference, DCFR.) 

Dock finns det tecken som tyder på att regleringen i DCFR83 ändå haft viss betydelse i den 

bedömning som HD gjort. Ett viktigt rättsfall att jämföra detta med är NJA 1979 s. 401. 

                                                      
80 För ytterligare läsning om hur transnationella källor används av HD i detta fall, se Munukka (2012), s. 237f. 
81 Munukka (2012), s. 237f. 
82 Denna gång utan Torgny Håstad bland de dömande justitieråden. 
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Här accepterade HD faktiskt att en referensklausul i avtalet var tillräckligt för att 

standardvillkoren i sig kunde anses binda parterna och att det förhåller sig så 

problematiseras inte särskilt. Detta trots att det särskilt omnämns att en stark 

konsumentlagstiftning föranleder stränga krav vid bedömningen av huruvida 

standardvillkor är införlivade i avtalet.  

Nu då kommer HD till slutet att skäliga åtgärder måste vidtagits för att konsumenten ska 

anses vara informerad och därmed bunden av standardvillkoren. Detta följer inte av NJA 

1979 s. 401 – däremot följer det av DCFR bok II – 9:103 (1) och därmed kan man i vart 

fall misstänka att regleringen spelat in i HD:s bedömning.84 HD formulerar sig i vart fall 

näst intill exakt som denna modellregel när man anger vad huvudregeln får anses vara. Om 

det ligger till på det viset så modifierar HD befintlig praxis genom att använda sig av en 

modellregel i DCFR. Dessutom specificerar man kravet på transparens på ett vis som ser 

nästan exakt ut som i kommentarerna till denna modellregel. Jag återkommer till detta 

nedan i nästa kapitel. 

NJA 2012 s. 452 

NJA 2012 s. 452 handlar om tidpunkt då preskriptionstid kan anses ha börjat löpa i ett 

underhållsstödsärende mellan Försäkringskassan och en enskild individ. DCFR fungerar 

återigen här som ett stöd för att studera hur utländska rättsordningar fungerar i frågan om 

regler för korttidspreskription:  

Eftersom regler om korttidspreskription fyller delvis andra syften än regler om långtidspreskription 
förekommer det att regeltyperna kombineras. Så är vanligt i utländska rättsordningar (jfr Art. III.-7:201 och 
7:307 Draft Common Frame of Reference; och kommentarerna till bestämmelserna i Christian von Bar & 
Eric Clive, ed., Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, (DCFR), Full Edition, 
2009, Volume II, s. 1144 ff. och 1186 ff.). 

Det faktum att man hänvisar både till en modellregel och den komparativa studien för att 

visa hur det ser ut i ”utländska rättsordningar” indikerar att HD eventuellt anser DCFR som 

varande en rättsordning, en utländsk rättskälla. 

NJA 2012 s. 597 

Detta fall rör en tvist om hur ett entreprenadavtal ska tolkas. HD utreder innebörden av 

tillämpliga bestämmelser i AB 92 och stöttar upp detta med motsvarande regler i den nyare 

versionen av detta standardavtal samt regleringen i svensk lagstiftning, som har en 

motsvarighet i bl.a. DCFR: 

De aktuella bestämmelserna i AB 92 och AB 04 har sin motsvarighet i 22 § köplagen. Där stadgas det att 
köparen får göra gällande dröjsmålspåföljder om varan avlämnas för sent och det inte beror på köparen eller 

                                                                                                                                                                 
83 Modellreglernas formulering avseende standardavtal återfinns som Bilaga 1 till denna uppsats. 
84 Munukka (2012), s. 249f. 
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något förhållande på hans sida (jfr art. 80 CISG, jfr även art. III.-3:101 Draft Common Frame of Reference, 
DCFR). 

Här spelar DCFR sannolikt inte särskilt stor roll för domslutet. AB-avtalen är mycket 

etablerade inom svensk rätt och det är nästan som om HD här mest önskar visa att svensk 

rätt faktiskt är i samklang med regleringar av samma fråga i Europa. Man kan fråga sig 

vilken funktion jämförelsen mellan svensk rätt och DCFR egentligen fyller när det är 

formulerat som i NJA 2012 s. 597 – om motsatsen hade uttryckts i DCFR, hade HD då 

förbisett AB 92. 

Alla dessa rättsfall rör, med undantag från NJA 2012 s. 452, om avtalsrelationer. I NJA 

2011 s. 548 gjorde referenten en referens till DCFR i frågan om obehörig vinst utanför 

avtalsrelationer men denna fanns sedan inte med i själva domskälen. Trenden hittills är 

alltså att det framförallt är inom kontraktsrätten som HD konsulterar DCFR.  

 

3.3 En oviss framtid för DCFR i Sverige 

Det jag visat ovan i min genomgång av rättsfallen där hänvisning till DCFR gjorts i svensk 

domstol är främst två saker. För det första är att HD är beredd att direkt eller indirekt 

applicera DCFR:s modellregler där svensk rätt är otydlig eller oreglerad och det är i dessa 

sammanhang i vart fall inte synligt huruvida detta föregåtts av en problematiserande 

diskussion kring rimligheten i detta eller inte. För det andra drar HD nytta av de delar av 

DCFR som ger kommentarer till de modellregler man valt och den stora komparativa 

studie som utgivits i anslutning därtill när de gör jämförelser med annan lagstiftning. 

Johnny Herre anser att ”DCFR har (…) fått ett betydande genomslag i rättslitteraturen och 

ingår därmed som en del i det som skapar nästa generations jurister”85. Det han säger är 

såväl sant som värdeneutralt, det säger ingenting om vilken roll DCFR har i skapandet av 

nya jurister eller vilken utvecklingen genomslaget kommer innebära. På vilket sätt ska 

jurister använda sig av DCFR? Ja, det finns i debatten om vikten av DCFR en ofantlig 

spännvidd inom svensk juridisk doktrin. För att synliggöra hur diametralt olika hållningar 

som finns i rättslitteraturen vill jag citera Mårten Schultz och Christina Ramberg som båda 

uttalar sig om DCFR:s betydelse för den svenska lagstiftaren. Ramberg säger:  

För den svenska lagstiftarens del vore det oansvarigt att inte ta hänsyn till lagförslagen. För det första av 
budgetskäl – varför göra ett arbete och en analys som redan är gjord? För det andra av kvalitetsskäl – 
lagförslaget har tagits fram av ledande europeiska experter på olika områden.86 

 

                                                      
85 Herre, s. 936. 
86 Ramberg, s. 473. 
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Schultz svarar:  

(Det) finns (…) anledning att betona riskerna med att okritiskt använda de ny liggande förslagen i 

lagstiftningsarbetet. (…) En svensk lagstiftare bör enligt min mening inte använda sig av de europeiska 

principförslagen över huvud taget utan att först ha bildat sig en uppfattning om vilka värderingar 

principerna vilar på och om dessa värderingar passar in i den svenska lagstiftningskontexten.87 

För egen del är jag mer benägen att luta åt Schultz mer kritiska, avvaktade, synsätt. 

Resonemanget som Ramberg för kan kritiseras på den grund att exakt samma argument 

kan föras fram avseende exempelvis lagförslag och utredningar från tankesmedjor eller 

lobbygrupper. Att texten finns och är skriven av kompetent folk kvalificerar den inte per 

automatik till en viss användning eller position i rättssystemet. Det krävs rimligtvis först en 

principdiskussion kring detta, vart fall om man vill gå så långt att jämställa DCFR med en 

utredning (d.v.s. förarbeten av olika slag) som den nationella lagstiftaren haft kontroll över. 

På samma vis som avseende lagstiftaren ovan argumenterar Ramberg för att det är högst 

rimligt att domare använder DCFR som en utfyllande rättskälla88, medan Schultz 

framhåller att DCFR inte bör förekomma i domskäl med mindre än att domaren i fråga har 

klart för sig varför en hänvisning ska ske och vilket syfte detta tjänar89. DCFR gjorde sitt 

inträde i svensk rättspraxis som en gap-filler. Därefter har DCFR använts både för att tippa 

vågskålen åt endera hållet i oklara situationer såväl som en källa till komparation mellan 

olika rättsordningars lösningar på ett specifikt problem. Utifrån ovanstående resonemang 

finns det alltså anledning att efterfråga besked avseende grunderna för att acceptera DCFR 

som en rättskälla vid rättstillämpningen i svenska domstolar.  

Det finns dock inte anledning att utgå ifrån att lagstiftaren eller domaren använder DCFR 

utan att reflektera över de saker som Schultz lyfter fram; man kan ju läsa Schultz som att 

det skulle vara givet att DCFR kommer att användas på ett oeftertänksamt sätt, men det 

vore ju en förhastad slutsats att dra om den svenska lagstiftaren. Det jag menar man bör ta 

med sig är att problematisera avsändaren och dennes syfte och utgångspunkter i arbetet 

med modellreglerna så att man kan svara på frågan varför man valt att vända sig till DCFR 

på ett relevant sätt. Munukka formulerar detta på ett belysande sätt: 

Inställningen att principsamlingarna skulle sakna auktoritet på grund av upphovsmakarnas bristande 
legitimitet som lagstiftare är emellertid alltför förenklad. Auktoriteten måste ligga i att rätten är ett system 
som tillåter intryck från alla möjliga håll. Allt som har kraften att övertyga får ha den kraften.90 

Lagstiftaren kan inspireras av DCFR som en del i det sedvanliga lagstiftningsarbetet utan 

att detta behöver vara problematiskt. Hur detta kommer att se ut återstår att se. Ett exempel 

som kommer bli spännande att följa finns i Ds 2010:24 där möjligheten till lagstiftning 

                                                      
87 Schultz, s. 788. 
88 Ramberg, s. 473. 
89 Schultz, s. 790. 
90 Munukka (2010), s. 29. 
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avseende hyra av lös sak utreds91. DCFR:s modellregler inom detta rättsområde finns 

listade i utredningen. Författaren menar där att det finns ett behov av lagstiftning på 

området, att det inte är rimligt att vänta in en eventuell europeisk civilrättslig lagstiftning, 

men ”däremot kan (…) modellen för en europeisk civillagstiftning (Draft Common Frame 

of Reference; DCFR) bli till ledning i sammanhanget. Modellen innehåller som sagt bl.a. 

ganska utförliga regler om ’Lease of goods’ (IV.B Chapter 1–7)”92. Författaren nämner i 

sin inledning att en av flera influenser kan vara DCFR, ”som syftar till att vara en möjlig 

modell för en europeisk civillag och en källa till inspiration för lämpliga lösningar i 

nationell lagstiftning.”, men utredningen i stort tar ändå sitt avstamp i svensk 

konsumenträtt och tidigare praxis.93  

Det har hävdats att det kan vara den svenske juristen till gagn att vara påläst kring 

transnationella regleringar inom civilrätten, såsom PICC, PECL och DCFR94, och detta 

håller jag med om. Oavsett vart DCFR i slutändan kommer ta vägen och hur debatten inom 

det juridiska vetenskapssamhället fortgår, så finns det goda chanser – eller risker beroende 

på hur man ser på saken – att möta argument i rätten eller förhandlingsrummet utifrån 

DCFR:s modellregler. Därtill är det ju så att det kan anses betydligt mindre problematiskt 

att som enskild affärsjurist exempelvis hämta inspiration från DCFR vid framtagandet av 

avtal, då många förslag till lösningar som kan värderas högt av såväl juristen som dess 

klient återfinns i modellreglerna. Att skriva avtal är en betydligt friare syssla än att lösa 

tvister i domstol. 

 

  

                                                      
91 Utöver denna Ds har lagstiftningsarbetet inte gått vidare ännu, http://www.regeringen.se/sb/d/12846/a/149977. 
92 Ds 2010:24, s.48f. 
93 Ds 2010:24, s.22. 
94 Munukka (2012), s. 250f. 
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4 Avslutande kommentarer 

 

Den här uppsatsen har tagit avstamp i NJA 2011 s. 600, ett rättsfall som erbjudit anledning 

att fundera över såväl gällande rätt inom standardavtalsrätten som DCFR som rättskälla. I 

sig kan man tycka att detta är två skilda uppsatsämnen, men kombinationen är intressant 

för rättsfallet förenar dem båda och ger oss möjligen information om tänkbar fortsatt 

rättsutveckling. 

NJA 2011 s. 600 anger, som jag beskrivit ovan, ett mer specifikt krav på transparens vid 

införlivande av standardvillkor som avviker från tidigare rättspraxis. I fallet har ingen 

hänvisning till standardvillkoren skett från KI:s sida, de hävdar att bundenhet ska ha 

uppstått redan genom att konsumenten vänt sig till dem för behandling. Konsumenten har 

inte på något sätt meddelats om förekomsten av villkoren och kan inte bedömas ha ingått 

avtal avseende villkoren genom konkludent handlande95. Det finns inget stöd i tidigare 

praxis för att en part utan att en referens till standardvillkor funnits, där inga 

omständigheter tyder på att insikt borde ha förelegat, alltjämt anses bunden till sådana 

villkor.96 

Jag vill hävda att det är tveksamt vad syftet i sammanhanget är att slå fast att villkor som är 

tryckta på baksidan av ett individuellt avtal måste nämnas på framsidan för att kunna bli 

tillämpliga på avtalsförhållandet. Detta är inte en fråga som uppkommer i samband med 

rättsfrågan i fallet och det är ett krav som avviker på tidigare krav där såväl konsumenter 

som näringsidkare kan ansetts (i vart fall bort) ha insikt om att standardvillkor var 

tillämpliga på avtalet i fråga.97  

Som stöd för hållningen att skäliga åtgärder måste ha vidtagits från näringsidkarens sida 

för att uppmärksamma konsumenten anger HD dels Bernitz98, NJA 1978 s. 432 samt NJA 

1979 s. 401. I sammanhanget är hänvisningen till 1978 års fall en smula underligt, då ett 

stort ansvar läggs på konsumenten själv i detta rättsfall och inget krav ställs upp på att 

villkoren ska nämnas när resan beställs. Vad gäller NJA 1979 s. 401 så rör detta ett fall 

med ett särskilt betungande villkor, varvid särskilda krav på transparens vid införlivande 

                                                      
95 Det finns avtalstyper eller situationer där konkludent handlande kan binda en part. Detta nämner HD som sagt i sina domskäl i NJA 
2011 s. 600 men framhåller att när det gäller standardvillkor så krävs att skäliga åtgärder är vidtagna för att uppmärksamma 
kunden/konsumenten på förekomsten av standardvillkor, eller att annan omständighet föreligger som gör det rimligt att anta att 
konsumenten varit eller bort vara medveten om villkorens förekomst, som t.ex. i NJA 1978 s. 432 där resekatalogen/broschyren utgör 
sådan omständighet. Ett ytterligare exempel är NJA 1980 s. 46, lastbilscentralfallet, där det fanns en referens i beställningen till 
standardvillkoret i fråga. HD hade en anledning att bedöma att insikt förelåg, vilket krävs för att bundenhet genom konkludent handlande 
ska kunna uppstå.  
96 Tydligen anses inte heller tandvårdstjänster vara en sådan tjänst där en konsument antas vara medveten om att allmänna villkor finns. 
Detta kan då jämföras med NJA 1978 s. 432 där det anses rimligt att en konsument läser resebroschyren eller – katalogen innan 
beställning. 
97 Bernitz menar i sin analys av fallet att det inte är nödvändigt för fallet, men att syftet från HD:s sida är att klargöra rättsläget. Bernitz 
(2011), s. 594. 
98 Hänvisning sker till Bernitz (2008), s. 58f. 
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av ett sådant villkor krävs. HD hänvisar till Bernitz när de menar att skäliga åtgärder ska ha 

vidtagits av en näringsidkare för att konsument ska anses bunden till standardvillkoren. 

Man hänvisar också till att denna ordning föreslås i DCFR (se Bilaga 1). 

Först i nästa punkt i domskälen specificerar HD vilka konkreta krav på transparens som 

gäller. Här görs ingen hänvisning till varken Bernitz eller DCFR, men Bernitz har tidigare 

formulerat särskilt att hänvisning på framsidan särskilt krävs när villkoren finns på avtalets 

baksida99, d.v.s. ett av de särskilda krav som HD slår fast i sin dom. HD tar vägledning 

härifrån i sin bedömning i NJA 2011 s. 600100. Det är rimligt att anta att Bernitz ger uttryck 

för sin idé om vad för krav som rimligtvis bör ställas för införlivande av standardvillkor 

snarare än vad som faktiskt är gällande rätt, eftersom denna princip inte framkommit i 

rättspraxis innan NJA 2011 s. 600.  

Det är också intressant att notera att man i kommentarerna till modellreglerna avseende 

standardvillkor i DCFR anger att ”skäliga åtgärder” vanligen kan anses vara101 bl.a. att 

villkor tryckta på baksidan av ett individuellt avtal refereras till på framsidan samt att avtal 

med bifogade allmänna villkor refererar till dessa i texten.102 Det är osannolikt en slump att 

detta formulerats i princip identiskt i både dessa kommentarer och HD:s domskäl, HD 

måste ha hämtat inspiration härifrån även om de inte hänvisat till kommentaren som en 

källa i domskälen. Det är också anmärkningsvärt att HD har slagit fast att dessa kriterier nu 

ska vara uppfyllda, då saken inte uttrycks lika hårt i DCFR-kommentaren.103 

Hade HD kommit till samma slut i NJA 2011 s. 600 om DCFR-regleringen (se Bilaga 1 för 

dess lydelse) samt kommentaren (enligt ovan) inte hade använts alls? Utifrån tidigare 

praxis kunde HD enligt min mening med lätthet säga att det inte finns stöd för i det här 

fallet KI att hävda att allmänna villkor som varken förebringats eller hänvisats till i något 

skede av avtalsingåendet eller utförandet av tandvårdstjänsten plötsligt skulle bli gällande 

gentemot kunden. NJA 2007 s. 962 visar exempelvis att HD inte accepterar att 

standardvillkor som kunden uppmärksammas på först när avtalsprestationen redan utförts 

skulle bli gällande.   

Därmed är det är som jag ser det inte alls nödvändigt för HD att i sammanhanget använda 

sig av DCFR för att komma till den lösning man har valt i fallet. Det HD genom domen 

gjort är att göra ett tillägg till vad som i allmänhet gäller för standardvillkor – i vart fall i 

fråga om konsumentavtal men möjligen även avseende standardvillkor som förekommer i 

andra avtalsrelationer. Anledningen till att detta sker i domen är för mig inte tydlig, det 

                                                      
99 Beritz (2008), s. 58. 
100 HD hänvisar till 7:e upplagan av Bernitz bok Standardavtalsrätt utkom då och det är denna som jag använt i mitt arbete med denna 
uppsats. Det kan vara värt att nämna att det just utkommit en 8:e upplaga under början av 2013. 
101 Formuleringen lyder: ”usually, it will be sufficient, if (…)”, DCFR (full edition), s. 585.  
102 DCFR (full edition), s. 585. 
103 Munukka förordar också denna tolkning av situationen, se Munukka (2012), s. 249f. 
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sker ju inte av nödvändighet. En tänkbar anledning kan vara att HD önskar förstärka 

konsumenträtten på detta område och väljer att göra det genom att lyfta in DCFR, med stöd 

då också av Bernitz åsikter i ämnet. En annan tänkbar anledning är att HD i brist på 

lagstiftning inom området vill lyfta in de formuleringar som man funnit lämpliga i DCFR i 

domen och göra dem till gällande rätt.  

På grund av de tveksamheter som (bör) finnas kring DCFR så kan man tänka sig att denna 

dom kan komma att tillmätas ett lägre prejudicerande värde än om det nya rekvisitet var 

direkt härlett ur svensk lagstiftning, bindande EU-lagstiftning eller praxis i domstol. Men 

detta är långt ifrån säkert, det kan likväl bli så att HD nu formulerat sin nya linje när det 

gäller standardavtalsrätt, vilket får till följd att flera tidigare rättsfall får en perifer 

betydelse framöver. 

Som en följd av mina slutsatser i föregående kapitel så bedömer jag det ändå som 

oväsentligt att just nu diskutera hur DCFR har reglerat frågan om standardavtal. Det 

innehållsmässiga i modellreglerna är bara relevant om man är på det klara med vad man 

ska ha det till och vad det ska tillmätas för värde och HD har inte explicit uttryckt att 

samtliga modellregler i DCFR avseende standardvillkor ska gälla framöver.  

Utifrån det min utredning ovan visat så är jag benägen att tycka att hänvisningen till DCFR 

i NJA 2011 s. 600 (och över huvud taget i de rättsfall där man använt DCFR:s 

modellregler) inte är nog motiverad. DCFR:s modellregler om standardavtal är i nuläget 

inte faktiska regler för hur standardavtalsrättsliga frågor ska lösas i Sverige, skulle jag vilja 

skriva. Samtidigt är det ju som så att HD berättar för landets jurister hur vissa rättsregler 

ska tolkas, hur tungt olika rättskällor väger. Nu berättar HD för oss att det är rimligt att gå 

till DCFR för lösning på inhemska juridiska problem, i vart fall i detta enskilda fall – de 

modellregler och definitioner som HD använt sig av i NJA 2011 s. 600 är härmed gällande 

rätt i Sverige tills motsatsen uttrycks. Det är än för tidigt att säga vart detta kommer ta 

vägen i kommande praxis och hur debatten bland jurister kommer påverka denna 

vidareutveckling men vi kan sannolikt utgå ifrån att DCFR kan komma att användas även i 

kommande praxis. 

En slutlig tanke jag vill väcka är den om vad som kan tänkas göra att HD i vissa mål väljer 

att hänvisa till DCFR och i andra inte. Rimligtvis vore det tillämpligt på oändligt fler 

domar än de jag beskrivit ovan att jämföra vår rättsordning med den föreslagna i DCFR 

eller för den delen att fylla rättsliga hål och låta praxis ta en ny riktning, men detta verkar 

ju inte ske standardmässigt104. Ser man de fem rättsfall jag beskrivit särskilt ovan i 

perspektivet av den totala mängd mål som tagits upp i HD sedan 2009, så kan man 

konstatera att den inverkan som DCFR fått hittills är ytterligt begränsad. Detta gör hela 

                                                      
104 Samuelsson, s. 972f. Han beskriver här ett par mål som berör äganderätten där HD följer tydligt tagit ställning utifrån vår svenska 
rättstradition, trots att modellreglerna i DCFR talar för ett helt annat synsätt. 
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saken mer förbryllande i fråga om att avgöra vilken roll DCFR egentligen ska spela i 

svensk rättstillämpning och på vilket vis DCFR formar nästa generation svenska jurister. 

Bara tiden kan utvisa vad för process som HD egentligen satt i rullning. 
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5 Källor 

 

5.1 Författning, m.m. 

 

5.1.1 Sverige 

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

Postverkets kungörelse (1966:120) angående postverkets ansvarighet för försändelser och 

medel 

Konsumenttjänstlag (1985:716) 

Köplag (1990:931) 

Konsumentköplag (1990:932) 

Lag (1991:351) om handelsagentur 

Lag (1992:1672) om paketresor 

Lag (1999:116) om skiljeförfarande 

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) 

Försäkringsavtalslag (2005:104) 

Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet 

Marknadsföringslag (2008:486) 

Kommissionslag (2009:865)  

 

5.1.2 Transnationella principer 

Draft Common Frame of Reference (DCFR) 

Principles of European Contract Law 
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UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 

Warszawakonventionen internationell luftfartsöverenskommelse (Warszaw Convention for 

the Unification of certain rules relating to international carriage by air), signerad 12 

oktober 1929, ändrad i Haag 1955. 

 

5.2 Offentligt tryck 

 

5.2.1 Sverige 

Regeringens proposition 1975/76:81, med förslag om ändring i lagen (1915:218) om avtal 

och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, m.m.  

Regeringens proposition 1988/89:76, Om ny köplag. 

Regeringens proposition 2004/05:13, Distans- och hemförsäljningslag, m.m. 

Ds 2010:24, Hyra av lös sak. 

 

5.2.2 EU 

Communication from the commission to the Council and the European Parliament on 

European contract law, 2001 / C 255 / 01 

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council — A 

more coherent European contract law — An action plan, 2003 / C 63 / 01 

Communication from the commission to the Council and the European Parliament — 

European Contract Law and the revision of the acquis: the way forward, COM (2004) 651 

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A 

common European Sales Law to facilitate cross-border transactions in the single market,  

COM / 2011 / 0636 final */ 
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Bilaga 1 

 

I DCFR bok II - 9:103 behandlas standardvillkor. Modellreglerna anger följande: 

1) Terms supplied by one party and not individually negotiated may be invoked 

against the other party only if the other party was aware of them, or if the party 

supplying the terms took reasonable steps to draw the other party’s attention to 

them, before or when the contract was concluded. 

2) If a contract is to be concluded by electronic means, the party supplying any terms 

which have not been individually negotiated may invoke them against the other 

party only if they are made available to the other party in textual form. 

3) For the purposes of this Article  

(a) “not individually negotiated” has the meaning given by II. – 1:110105; and  

(b) terms are not sufficiently brought to the other party’s attention by a mere 

reference to them in a contract document, even if that party signs the document. 

 

                                                      
105 Definitionen i bok II - 1:110 som hänvisas till lyder såhär: 
(1) A term supplied by one party is not individually negotiated if the other party has not been able to influence its content, in particular 
because it has been drafted in advance, whether or not as part of standard terms. 
 (2) If one party supplies a selection of terms to the other party, a term will not be regarded as individually negotiated merely because the 
other party chooses that term from that selection. 
(3) If it is disputed whether a term supplied by one party as part of standard terms has since been individually negotiated, that party bears 
the burden of proving that it has been. 
(4) In a contract between a business and a consumer, the business bears the burden of proving that a term supplied by the business has 
been individually negotiated. 
(5) In contracts between a business and a consumer, terms drafted by a third person are considered to have been supplied by the 
business, unless the consumer introduced them to the contract. 


