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Sammanfattning 
”The Battle of the Forms” uppstår när två parter inleder ett avtalsförhållande 
men båda parter anser att deras respektive standardavtal, som skiljer sig 
beträffande ett eller flera villkor, skall gälla som avtalsinnehåll. Frågan blir 
då dels om avtal kommit till stånd samt, om avtal anses föreligga, vilka 
villkor som skall gälla mellan parterna. 
 
Många modeller har konstruerats för att avgöra vilket innehåll avtalet ska 
ha. Lösningsmodellerna bygger antingen på synsättet att ena partens villkor 
skall tillämpas på avtalet fullt ut eller att de villkor som överensstämmer 
skall tillämpas och övriga villkor skall bortses ifrån och ersättas. Till den 
första gruppen räknas ”shot”-lösningar där den part som hänvisat till sitt 
standardavtal först, vid ”first shot”, respektive sist, vid ”last shot”, får sina 
villkor i sin helhet tillämpade på avtalet. Även ”the preformance rule” där 
den person som konkludent accepterat avtalet får finna sig i att motpartens 
villkor blir gällande räknas in till denna kategori. Den andra sortens lösning 
representeras av klausulupplösande ”knock-out”-doktrin där villkor som är 
motstridiga bortses ifrån. Den lucka som då uppstår måste fyllas ut och då 
företrädesvis av dispositiv rätt.  
 
I den svenska rätten regleras oren accept i avtalslagens sjätte paragraf. 
Denna lagregel är det närmaste den svenska lagen kommer en ”the Battle of 
the Forms” - situation. Om denna regel skulle tillämpas enligt sin 
ordalydelse innebär det att ena partens standardavtal skall vinna företräde 
antingen genom ”last shot” eller ”the preformance rule”. I den svenska 
doktrinen är dock meningarna delade om detta och så gott som alla 
möjligheter diskuteras. Samtidigt har inget rent ”the Battle of the Forms” -
fall behandlats av Högsta Domstolen. Detta ger sammantaget att en viss 
osäkerhet råder kring hur problemet skall lösas enligt den svenska rätten.   
 
I USA finns en federalt utfärdad lag på det köprättsliga området, UCC. I 
artikel 2-207 behandlas ”the Battle of the Forms”, där olika lösningar 
presenteras. Den amerikanska doktrinen har gett uttryck för en hel del 
skepsis mot UCC 2-207 och bland de domstolsavgöranden som finns är det 
inte ovanligt att ett ”Common Law”-tänkande fortfarande blir vägledande. 
De senaste åren har emellertid UCC 2-207 kommit an användas flitigare och 
då främst som klausulupplösare där UCC ”gap-fillers” fyller ut luckorna.    
 
Den internationella rätten styrs av tre dokument, CISG, UNIDROIT 
Principles och PECL. I CISG reglerar artikel 19 frågan om oren accept och 
det är även genom denna artikel som situationer där standardavtal kolliderar 
löses. Den ”last shot”-lösning som artikel 19 förespråkar har dock fått stå 
tillbaka den klausulupplösande metod som förespråkas i såväl UNIDROIT 
Principles som PECL.  
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Min analys efter att ha behandlat frågan om ”the Battle of the Forms” är att 
de som förespråkar en modell där en parts standardavtal ensamt bestämmer 
villkoren efterstävar en stark förutsägbarhet medan de som förespråkar en 
klausulupplösande metod snarare eftersöker en individuellt anpassad 
lösning till varje enskilt fall. Personligen ansluter jag mig till de senare. 
Med stöd i PECL anser jag att en klausulupplösande modell där dispositiv 
rätt såväl som relevant branschpraxis fyller de luckor som uppkommer i 
avtalet är den lösning som bör användas för att fastställa avtalets villkor i en 
”the Battle of the Forms” - situation. Även om det inte är lika fullt uttalat 
kan stöd för denna uppfattning även stå att finna i såväl UNIDROIT 
Principles, amerikanska domstolsavgöranden som i delar av den svenska 
doktrinen.  
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Förkortningar 
CISG United Nations Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods 
CLOUT Case Law on UNCITRAL Texts 
FJFT Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen 

i Finland  
HD Högsta Domstolen 
HovR Hovrätterna 
NJA Nytt Juridiskt Arkiv I 
NJM Nordiska Juristmötet 
PECL Principles of European Contract Law 
RH Rättsfall från hovrätterna 
SvJT Svensk Juristtidning 
UCC Uniform Commercial Code 
UfR Ugeskrift for Retsvaesen 
UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law 
UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats behandlar vad som händer med ett avtalsförhållande då 
bägge parterna hänvisar till sina respektive standardvillkor. För det fall då 
villkoren överensstämmer uppstår inget problem, men i fall då villkoren 
kolliderar, brukar det talas om ”the Battle of the Forms”. En strid om vilka 
villkor som skall tillämpas på avtalet uppstår. 
 
Teoretiskt sett kan diskrepans mellan villkor i standardavtal uppstå i 
standardavtalens samtliga klausuler. Emellertid så uppstår konflikt oftare 
gällande vissa typer av villkor än andra. Detta är fullt naturligt då stora delar 
av standardavtalen knappast inbjuder till tvist, medan andra delar oftare 
hamnar under luppen.   
 
Det finns ett antal lösningsmodeller på en ”the Battle of the Forms” – 
konflikt som fordrar genomgång och kritisk granskning. Såsom varje 
juridisk lösning har samtliga lösningsmodeller både för- och nackdelar, 
vilka här kommer att diskuteras, för att sättas in i sitt sammanhang.  
 

1.2  Syfte 

Syftet med detta examensarbete i allmän avtalsrätt är att utreda vad som 
händer då en ”the Battle of the Forms”-situation uppstår, samt hur denna 
kan lösas på bästa sätt med hjälp av lösningsmodeller som figurerar i både 
svensk och internationell rätt.  
 

1.3  Metod 

För att komma fram till ett tillfredsställande resultat i min uppsats har jag 
använt mig av sedvanligt juridisk metod. Jag har i största möjliga mån 
tillgodogjort mig det material som finns i form av lag, förarbeten, praxis och 
doktrin. Av naturliga skäl har jag haft lättast för att ta del av material som 
behandlar den svenska rätten. Störst ledning har jag haft av den förvisso 
gamla men ändock relativt aktuella och heltäckande monografin 
Kolliderande standardavtal av Ulf Göranson. Vid arbetet med de utländska 
rättsordningarna som behandlas i uppsatsen har jag arbetat mycket med och 
haft stor glädje av kommentarer till respektive lagar. 
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1.4  Avgränsningar 

Uppsatsen inleds med ett kapitel som kort redogör för bakgrunden till det 
rättsområde jag valt att behandla. Nästa kapitel behandlar de 
lösningsmodeller som finns att tillgå när ett ”the Battle of the Forms”-
problem skall lösas. Följande tre kapitel tar itu med olika rättsordningars 
inställning och syn på lösning av problemet. Inom respektive kapitel 
behandlas lagregler, doktrin samt praxis. Ett sjunde, analyserande kapitel 
sammanfattar det av mig valda rättsområdet.  
 
Uppsatsen behandlar ämnesområdet med utgångspunkt i såväl svensk som 
amerikansk rätt och internationell köprätt. Jag anser detta vara behövligt i 
denna typ av uppsats då den svenska rätten på området inte kan ses som en 
isolerad företeelse utan måste belysas i ett vidare perspektiv. Ett 
avtalsförhållande är inte alltid nationellt och därför är det viktigt med en 
internationell utblick. 
 
Jag har medvetet undvikit att ge mig in i några djupare rättsfilosofiska 
resonemang utan istället närmar jag mig problemet ur en mer praktiskt 
orienterad vinkel. Genom att bortse från äldre resonemang i den svenska 
rätten har jag försökt att skapa insikt i ämnet och en egen uppfattning om 
vilken lösningsmodell som jag anser passa bäst till dagens förhållanden. 
 
Uppsatsen behandlar i huvudsak omständigheter kring konflikt mellan 
standardavtal. Vid behov kommer jämförelse göras med avtal i allmänhet.    
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2 Bakgrund till rättsområdet 

2.1 Avtalsslut och tolkning  

2.1.1 Allmänt om avtalsslut och tolkning 

För att kunna tolka innehållet i ett avtal krävs först och främst att det går att 
fastställa att avtal föreligger samt tidpunkten för dess tillkomst. Avtal ingås 
vanligtvis genom att den som vill ingå ett avtal skickar ett anbud till den 
potentiella avtalsparten, som efter mottagandet av anbudet svarar genom att 
avge en accept. Traditionellt har detta ansetts vara det enda sättet för avtal 
att komma till stånd, dock har det visat sig vara praktiskt omöjligt att med 
mera komplexa former av avtal upprätthålla denna princip. Andra modeller 
för att anta att avtal kommit till stånd har därför under åren vuxit fram. I 
Sverige har det under en längre tid varit en självklarhet att avtal kan komma 
till stånd genom bland annat gemensamma avtalsslut, realhandlande och 
passivitet utan att det för den skull varit upptaget i avtalslagen.1 Ett skrivet 
uttryck för möjligheten att avtal kan uppstå genom modeller som står 
utanför anbud – acceptmodellen finns i UNIDROIT Principles2, vars artikel 
2.1 stadgar att avtal kan uppkomma om parternas beteende i sig är 
tillräckligt för att visa på samförstånd.3 Numera kan detta sägas gälla 
allmänt att avtal kan uppkomma utan uttryckligt anbuds- och 
acceptförfarande.    
 
Ett av avtalsrättens viktigare områden är att fastställa avtalsinnehåll. Det 
avgörande för uttolkningen av innehållet i ett avtal är vad parterna ville 
avtala vid tidpunkten för avtalsslutet. I svensk rätt kallas detta för den 
gemensamma partsavsikten eller partsviljan.4 Oavsett vad avtalet uttrycker 
är det med andra ord ändå parternas vilja vid avtalets ingående som 
bestämmer avtalsvillkoren. Att fastställa denna gemensamma partsvilja är 
dock sällan särdeles enkelt när parterna tvistar. När en svensk domstol, eller 
ett skiljeförfarande baserat på svensk rätt, skall ta ställning och fastställa 
den gemensamma partsviljan har de att ta i beaktande alla de tolkningsdata 
som är tillämpliga och relevanta. Dessutom skall domstolens utslag ske mot 
avtalssituationens bakrund och helhetsbild, vilket kan innefatta bland annat 
föregående förhandlingar, parternas tidigare mellanhavanden och 
branschpraxis.  
 
Då en gemensam partsvilja inte kan läggas till grund för ett avgörande blir 
domstolen tvingad att se till alla fakta och därigenom göra en objektiv 
tolkning av avtalet. Objektiv tolkning innebär att avtalet skall tolkas enligt 

                                                 
1 Adlercreutz I, s 47. 
2 UNIDROIT Principles kommer att behandlas nedan under kapitel 6.3. 
3 Ramberg, s 101. 
4 Bernitz, s 43. 
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avtalets lydelse som den framstår för en utomstående betraktare.5 Lydelsen 
tolkas utifrån textens normala språkliga betydelse och rensas från subjektiva 
inslag.6 Att däremot använda en rent språklig tolkning som närmar sig 
hårklyveriets konst är ovanligt i Sverige. Villkoret ska inte ses isolerat utan i 
samband med övriga villkor i avtalet för att skapa den helhet som villkoret 
skall tolkas mot bakgrund av.7 Dessutom skall allmänna 
förnuftsöverväganden och underförstådda överenskommelser beaktas.8    
 
För det fall att domstolen inte lyckas med att göra en objektiv tolkning av 
det språkliga innehållet i avtalet söker svenska domstolar generellt sett att 
tillämpa en friare tolkning mot bakgrund av dispositiv rätt snarare än att 
falla tillbaka på bokstavstolkning och regler om bevisbörda.9 Vid denna 
tolkning och utfyllnad används ofta, när det gäller specifika branscher, 
branschsedvänja. Om en fråga om tolkning uppstår inom en bransch där det 
råder en sedvana är det mycket vanligt att en domstol tar hänsyn till detta 
och låter branschpraxisen lysa igenom i domslutet.10   
 
För att fastställa avtalsvillkor i dissensfall kan dessutom såväl culpametoden 
som dolusmetoden komma till användning. Culpametoden innebär att vid 
dissens så skall den som bär skuld eller störst del av skulden till den 
uppkomna dissensen även stå risken för den och avtalsvillkoren fastställs till 
den icke-culpöses favör.11 Dolusmetoden innebär att en part som inser eller 
måste inse att hans godtroende motpart har en annan uppfattning om avtalets 
innehåll blir bunden av motpartens uppfattning. 12 Avtalslagens sjätte 
paragrafs andra stycke kan sägas vara ett specialfall av dolusmetoden. 
 

2.1.2 Tolkning och inkorporering av standardavtal 

Vid tolkning av standardavtal gäller samma grundprinciper som vid 
tolkning av vilket avtal som helst. Det största problemet med tolkning av 
standardavtal är dock att partsviljan kan vara än svårare att utreda vid 
standardavtal än vid individuellt förhandlade avtal.13 I många fall är det 
omöjligt för en domstol att fastslå en gemensam partsvilja av den enkla 
anledningen att någon sådan ej existerar. Någon eller rent av båda 
avtalsparterna har ibland inte ens läst igenom villkoren vilket gör det 
omöjligt att påvisa att en gemensam partsvilja existerar.14 Dessutom ligger 
det i standardavtalsformens natur att parterna inte fört diskussioner 
angående innehållet i standardavtalen. På grund av standardavtalets natur 
finns det en mängd speciella regler för att ge standardavtalet en rimlig 
                                                 
5 Lehrberg, s 43. 
6 Bernitz, s 45. 
7 Lehrberg, s 49. 
8 Adlercreutz II, s 53. 
9 Bernitz, s 46. 
10 Lehrberg, 62; Adlercreutz II, s 61. 
11 Adlercreutz II, s 116. 
12 Adlercreutz II, s 114. 
13 Bernitz, s 47. 
14 Macaulay, 183-184. 
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innebörd. Bland många kan nämnas oklarhetsregeln, som innebär att den 
som bär största skulden till en osäkerhet skall bära risken för denna oavsett 
om han författat standardavtalet eller på annat sätt anses ha skapat 
osäkerheten,15 regler om restriktiv tolkning av generella friskrivningar och 
särskilt betungande klausuler16 samt regler om att särskilt avtalat och skrivet 
skall gå före tryckt formulär.17  
 
Dessutom krävs vanligtvis att standardvillkoren skall ha kommit till 
motpartens kännedom för att de skall kunna tillämpas på avtalet.18 Dock 
räcker ofta en tydlig referensklausul som hänvisar till ett standardavtal. Det 
finns enligt Adlercreutz inga generella regler för hur detta skall gå till, men 
vissa gemensamma drag kan ändock utläsas.19 Bland annat att särskilt 
betungande och tyngande klausuler, som skiljer sig från dispositiv rätt och 
sedvanliga standardvillkor på ett för motparten ogynnsamt sätt skall 
särbehandlas. För att ett villkor av detta slag skall ges verkan på avtalet 
krävs bland annat en strängare grad av synbarhet, dessa villkor skall ej 
kunna smygas in i avtalet.  
 
Adlercreutz skiljer på fyra olika fall inkorporering av standardvillkor. 
1 Hänvisning finns till bifogad handling 
2 Hänvisning finns, men handlingen bifogas ej 
3 Hänvisning saknas vid avtalsslutet 
4 Vardera parter hänvisar till bifogade egna standardvillkor 
 
Punkterna 1-3 är en fallande skala där standardavtalets villkor förs in 
mindre och mindre tydligt, medan punkt fyra är just det specialfall som 
uppsatsen handlar om. Ju mer tyngande och överraskande ett villkor är desto 
tydligare måste det föras in i ett avtal för att det skall kunna göras giltigt.20 
Även Lehrberg konstaterar att det krävs olika grad av synbarhet när villkor 
skall kunna användas på avtalet och att kraven är större ju mer tyngande och 
överraskande villkoret är.21  
 
Det finns med andra ord många sätt att fastställa avtalsvillkoren vid 
användning av standardavtal. Denna uppsats behandlar ett specifikt och 
mycket svårlöst problem vid fastställande av standardavtalsvillkor, ”the 
Battle of the Forms”. De flesta avtalssituationer uppkommer genom att en 
av parterna lämnar ett anbud till en annan. Det ankommer då på den 
mottagande parten att inom en viss tidsfrist antingen acceptera eller förkasta 
anbudet. Det kan dock uppkomma att den mottagande parten accepterar 
anbudet men gör tillägg, inskränkning eller förbehåll till det ursprungliga 
anbudet. Detta är en oren accept och behandlas i den svenska rätten,22 såväl 
                                                 
15 Lehrberg, s 85. 
16 Bernitz, s 52. 
17 Bernitz, s 48. 
18 Bernitz, s 32. 
19 Adlercreutz II, s 63. 
20 Adlercreutz II, s 63. 
21 Lehrberg, s 38. 
22 Avtalslagens sjätte paragrafs första stycke. 
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som i övriga västerländska rättsordningar, såsom förkastande av det 
ursprungliga anbudet i förening med ett nytt anbud vilket den ursprunglige 
anbudsgivaren skall ta ställning till.  
 
En ”the Battle of the Forms”-situation uppkommer när en part i ett anbud 
hänvisar till ett standardvillkor och motparten i sin accept hänvisar till ett 
annat standardavtal.23 Om då de två standardavtalen innehåller villkor som 
strider mot varandra uppstår oklarhet i vilka villkor som skall tillämpas. 
Denna situation är inte ovanlig i kommersiella sammanhang där avtalslut 
skall gå så fort som möjligt för att verksamheten snabbt skall kunna 
påbörjas. Avtalen sluts genom att standardvillkor, som ej genomgått 
individuell förhandling, utbyts mellan parterna. De som sköter sändande och 
mottagande av bifogade villkor har i många fall inte tid att tillse att 
överensstämmelse mellan villkoren föreligger.24 Oavsett hur parterna 
resonerat så står det klart att bägge parterna förutsätter att det är de egna 
villkoren som gäller.  
 
En mycket vanlig konflikt är att ett standardavtal innehåller ett villkor som 
säger att endast de egna villkoren kan tillämpas på avtalet och att 
motpartens villkor följaktligen ej skall tillämpas.25 Avtalet sägs då vara 
behäftat med en skyddsklausul, vilken kan få betydelse för vilka villkor som 
skall reglera avtalsförhållandet. Andra vanliga konflikter brukar röra 
centrala delar av kontraktet, såsom fråga om hävning, skadestånd, forum, 
jurisdiktion samt vid köp av varor exempelvis varans beskaffenhet och 
prisberäkningar.    
 
För att reda ut dessa konflikter och svara på två frågor, nämligen om avtal 
föreligger mellan parterna och, om avtal anses upprättat, vilka avtalsvillkor 
som skall styra deras affärsförhållande har det vuxit fram ett antal 
lösningsmodeller. Dessa används för att reda ut nystanet ”the Battle of the 
Forms”.  

                                                 
23 Bernitz, s 40. 
24 Honnold, s. 182; Göransson, s. 174.   
25 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 119.  
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3 Lösningsmodeller 

3.1 Allmänt om lösningsmodeller 

De lösningsmodeller som här kort kommer att behandlas, för att skapa en 
bredare grund för den fortsatta uppsatsen, är baserade på två olika synsätt. 
Antingen skall en av parternas standardvillkor tillämpas fullt ut eller så skall 
inget standardavtal äga företräde utan vägledning erhålls ur 
lösningsmodeller, som bygger på en mer öppen norm där fria tolkningsdata, 
branschpraxis och dispositiv rätt får en framträdande roll. 
  

3.2 Avtalslöst tillstånd 

Om anbudet och accepten inte överensstämmer har inget avtal kommit till 
stånd eftersom den orena acceptens rättsverkan blir avslag i förening med 
nytt anbud. Detta är en regel som inte bara är stadfäst i den svenska rätten26 
utan även i de flesta andra rättsordningar.27 En lösning skulle således vara 
att konstatera att något avtalsförhållande parterna emellan inte existerar. I de 
fall då avtalsförpliktelserna inte har fullbordats eller påbörjats, kan denna 
lösning vara tillämplig. Mer problematiskt blir det emellertid i de fall då 
fullgörelse påbörjats. Följden blir då att parterna ställs inför, den i många 
fall omöjliga, uppgiften att återställa situationen så som den var innan 
”avtalets” ingående.28 En annan svaghet med denna modell är att då parterna 
förhandlade fram ”avtalet” var det uppenbart att de ville att ett avtal skulle 
komma till stånd. Ett avtalslöst tillstånd strider därför ofta mot parternas 
gemensamma vilja att betrakta avtalet som icke ingånget. Slutligen skapar 
detta sätt att lösa ”the Battle of the Forms” en möjlighet för en part som i 
efterhand inte är nöjd med avtalen att smita ut bakvägen och undandra sig 
sina förpliktelser genom att hävda att avtal aldrig kommit till stånd. För att 
avtalslöst tillstånd skall kunna konstateras krävs emellertid att en part yrkar 
på detta.29      
 

3.3 “Last shot” 

Ett sätt att få lösning på ”the Battle of the Forms” är att endast en av 
parternas standardvillkor tillämpas och då fullt ut. Denna lösning förordas i 
”last shot”-modellen. ”Last shot” strävar efter att göra det sist framlagda 
standardvillkoret gällande.30 Att göra det sista oemotsagda standardavtalets 
villkor till avtalsinnehåll är ett traditionellt sätt att se på ”the Battle of the 

                                                 
26 Sjätte paragrafen avtalslagen. 
27 Göransson,  s. 24.  
28 Ramberg och Herre, s. 152.  
29 Lehrberg, s 41. 
30 Göranson, s 24-25. 
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Forms”. Genom att följa regeln om att en oren accept innebär ett avslag i 
förening med nytt anbud så blir avtal slutet först när ingen av parterna 
längre motsätter sig den andra partens villkor och avtalets innehåll blir då de 
standardvillkor som sist översändes. Denna lösningsmodell är förträfflig ur 
det hänseendet att avtalet ligger fast och att det blir förutsägbart vilka 
villkor som kommer att bli tillämpliga på avtalet. Nackdelen är bland annat 
att då ena partens villkor blir ensamt bestämmande kan resultatet för den 
andra parten bli mycket betungande, samt att den av parterna som får sitt 
standardavtal tillämpat får en fördel som oftast oförtjänt uppkommit bara för 
att han råkar vara den som översänt sitt avtal sist. Dessutom skapas en 
möjlighet för en illasinnad avtalspart att vänta ut sin motpart för att sist 
översända sina villkor och på så sätt få dem tillämpade på avtalet.    
 

3.4 “First shot” 

En lösning av ”the Battle of the Forms” genom ”first shot” är mer eller 
mindre detsamma som ”last shot”, fast tvärt om. ”First shot” förespråkar att 
de först framlagda standardvillkoren blir gällande fullt ut om de inte 
uttryckligen möter protester.31 Även denna modell bygger på ett 
avtalsmekaniskt resonemang. Den här tillämpade mekaniken leder till att  
om acceptgivaren svarar jakande på ett anbud så blir avtalet verklighet och 
även om denne bifogar och hänvisar till ett eget standardavtal så blir de först 
översända standardvillkoren avtalsinnehåll. På samma sätt som vid 
användandet av ”last shot” uppnås en säker avtalsbindning och rättsföljden 
vid eventuell tvist blir förutsägbar. Nackdelen är även vid användandet av 
”first shot” att ena parten får en oberättigad fördel som ofta beror mer på 
slump än förtjänst.  
 

3.5 “The performance rule” 

”The performance rule” kan användas när avtal kommer till stånd trots 
kolliderande standardvillkor, då en eller båda parterna börjar handla som om 
avtal kommit till stånd. Den part som mottar en vara, eller på annat sätt 
påbörjar avtalsuppfyllande handling utan att reklamera mot att motpartens 
villkor skall vara tillämpliga, anses konkludent ha accepterat villkoren.32 
Denna lösningsmodell har blivit kritiserad för att vara alltför förmånlig för 
en säljande part.33 ”The performance rule” är common laws motsvarighet till 
avtal genom konkludent handlande och leder ofta till samma rättsföljd som 
”last shot”. 

                                                 
31 Göranson, s 26.  
32 Adlercreutz I, s 72. 
33 Lehrberg, s 43.  
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3.6 “Knock-out”-princip 

Knock-out doktrinen är UNIDROIT Principels stora bidrag till den rika 
lösningsfloran.34 I korthet går doktrinen ut på att för det fall två parter slutit 
avtal med hänvisningar till sina standardavtal skall avtalet vara gällande på 
de punkter där de stämmer överens. De villkor som skiljer sig åt skall 
därefter slås ut.35 Fördelar med denna lösning på ”the Battle of the Forms” 
är att ingen av parterna blir förfördelad. I Kolliderande standardavtal 
nämner Göransson en modell som han kallar för klausulupplösning.36 I korta 
ordalag går den ut på att i stället för att tillämpa en av parternas 
standardvillkor på avtalsförhållandet, som i ”shot” principerna, skall de 
delar av standardvillkoren som är lika, eller liknande gälla och endast på de 
punkter där standardvillkoren är helt oförenliga skall tolkning företas.  
Denna modell kan sägas vara ”knock-out”-doktrinen på svenska. Vad som 
skall användas för att fylla ut dessa luckor är dock inte helt klart även om 
mycket tyder på att sedvänja, branschpraxis och dispositiv rätt kan få en 
betydande roll.37 Följden med att tillämpa en klausulupplösande metod blir 
att domstolar eller skiljemän kan komma att bestämma vilka förpliktelser 
som åläggs de bägge avtalsparterna utan hänsyn till vad som är skrivet i 
avtalsvillkoren.38 Fördelen med detta är att ingen part får en oberättigad 
fördel samtidigt som nackdelar uppstår i form av att det blir oförutsägbart 
för parterna vad rättsföljden kan bli och dessutom kan resultatet bli en 
lösning som ligger långt från parternas vilja med avtalet.  
  

3.7 Kvasikontrakt 

Göransson behandlar ytterligare en möjlig lösning, nämligen att dissens 
konstateras med följden att avtal ej anses ha kommit till stånd. Trots detta 
fastslås att parterna mot varandra har vissa skyldigheter baserat på deras 
förgående förhandling samt vilja att ingå avtal. Denna lösning har mycket 
gemensamt med fri tolkning och utfyllnad och bygger på att parternas 
agerande inför avtalslutet var så tydligt att bägge parter måste uppfattat den 
andres vilja att sluta avtal. Om nu avtal ändå inte kommit till stånd kan 
ersättningsskyldighet uppkomma på grund av culpa in contrahendo eller så 
kan ersättning för eventuell obehörig vinst utgå. Denna modells användning 
kan tyckas tveksam och har främst fått genomslag i engelsk rätt.39

 

                                                 
34 UNIDROIT artikel 2.22. 
35 Principles of…, s 62. 
36 Göranson, s 26. 
37 Lehrberg, s 42. 
38 Göranson, s 27. 
39 Göranson s 27-28. 
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3.8 Sammanfattning lösningsmodeller 

Som jag nämnde inledningsvis så är de presenterade lösningarna lätta att 
indela i en av två grupper, antigen baseras villkoren på endast ena partens 
standardavtal eller så används även andra källor än parternas standardavtal 
för att fastställa avtalsvillkor. Syftet med alla dessa modeller är att hitta en 
passande lösning till det specifika problemet. Valet av lösning styrs av 
huruvida effekten som eftersträvas är förutsägbarhet eller ett rättvist resultat 
i det enskilda fallet. Dessa två effekter kan sällan kombineras, men oavsett 
vilket av dem som eftersträvas kombineras de oftast med ”the Battle of the 
Forms”-lösningens tredje syfte: att det inte skall vara möjligt för en part att i 
efterhand frånträda avtalet med hänvisning till att avtal aldrig kommit till 
stånd på grund av konflikten mellan standardavtalen.  
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4 Svensk rätt 

4.1 Bakgrund 

Den svenska rätten har i betydligt mindre utsträckning än viss utländsk rätt 
tagit upp problemet med ”the Battle of the Forms” till behandling. Lagen är 
tyst, praxis obefintlig och doktrinen både oense och relativt obeslutsam. 
Icke desto mindre utgör avtalsförhållanden då standardavtal med 
motstridiga villkor utbyts en icke obetydlig del i svenska 
affärsförbindelser.40 Detta ger upphov till problem som inte alltid är enkla 
att lösa. 
  

4.2 Lagregler 

Slutande av avtal regleras i avtalslagens första kapitel. I lagens sjätte 
paragraf behandlas oren accept. Där fastslås den i svensk rätt starka princip 
om att om en accept, innehåller tillägg, inskränkning eller förbehåll så är 
accepten att betrakta som avslag i förening med nytt anbud. Avvikelsen 
måste dock ha materiell betydelse.41 Den svenska lagen har i detta avseende 
en betydligt snävare tolkning än internationella skrivningar, exempelvis 
CISG, som kommer att behandlas utförligt nedan.42 I samma paragrafs andra 
stycke stadgas dock att för det fall acceptgivaren anser att accepten är ren 
och anbudsgivaren har fog att anta detta inträder reklamationsskyldighet för 
anbudsgivaren som i annat fall blir bunden till avtalet på acceptens villkor.43  
Att använda denna subjektivistiska metod kan dock vålla problem, enligt 
Ramberg, då den kan bli alltför ensidigt inriktad på vad motparten insett 
eller bort inse.44 Hellner går ytterligare ett steg längre och hävdar att 
avtalslagens sjätte paragrafs andra stycke inte alls lämpar sig för att tolka 
standardavtal.45 Då den svenska lagen ger mycket litet utrymme för att avtal 
skall kunna komma till stånd utan att bägge parter viljeförklaringar 
överensstämmer, så finns det heller inget i lagen som reglerar hur en ”the 
Battle of the Forms”-situation skall hanteras, annat en viss möjlighet för det 
sist framlagda villkoret.46 Detta skapar en lucka som måste fyllas i. 
  

                                                 
40 Lando, s 2. 
41 Karnov, s 522, not 13, 2001/2002. 
42 Kapitel 6.2. 
43 Grönfors, s 81. 
44 Ramberg, s 136. 
45 Hellner II, s 294. 
46 Adlercreutz II, s 73. 
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4.3 Praxis 

Det finns i svensk praxis inga nyare avgöranden som direkt behandlar en 
situation som är typisk för ”the Battle of the Forms”. I ett äldre rättsfall, 
NJA 1916 s 583, kom dock Högsta Domstolen fram till att avtal ej 
föreligger då parterna hänvisat till egna standardavtal vid försäljning av 
stenkol. Det bör dock anmärkas att i detta fall hade avtalet ej fullgjorts. 
Däremot finns det en mängd avgöranden som direkt och indirekt kan vara 
till vägledning vid uttolkande av en ”the Battle of the Forms”-situation. De 
fall som kommer att behandlas nedan är relevanta då de belyser hur 
domstolarna har resonerat vid lösande av tvister. 
 
I NJA 1970 s 478 kom efter förhandling över telefon de två avtalsparterna 
överens om köp av ett tropiskt träslag. Efter telefonsamtalet översände 
säljaren ett telegram. Innehållet i telegrammet var detsamma som parterna 
kommit överens om. I slutet av telegrammet fanns dock ett passus som 
hänvisade till att en bekräftelse med slutgiltiga bestämmelser skulle följa.   
 
Högsta Domstolen ansåg att förfarandet vid telefonsamtalet och det följande 
säljartelegrammet gav köparen fog att anta att avtal skulle slutas samma 
dag.47 Den slutliga bekräftelsen innehöll en friskrivningsklausul som ej 
ansågs ingå i avtalet, då köparen hade fog för att anta att den inte skulle 
komma då förbehållet i telegrammet inte var tillräckligt tydligt utformat.48 
Oavsett om avtalet kommit till stånd genom telegrammet ansåg Högsta 
Domstolen att skyddsklausulen inte kunde ha tillämpats då den ej mötte 
kraven på tydlighet. Domstolen var dock inte enig, två dissidenter ansåg att 
köparen var tvungen att reklamera den slutliga bekräftelsen för att inte 
innehållet i denna skulle avses ingå i avtalet.49 Minoritetens syn var således 
präglad av avtalslagens sjätte paragrafs andra stycke. 
 
I fallet NJA 1980 s 46, som inte direkt berör frågan om ”the Battle of the 
Forms”, men som ända ger klarhet i domstolens sätt att resonera, hade 
beställaren av en tjänst i beställningen bifogat en hänvisning till Svenska 
Teknologföreningens Allmänna Bestämmelser (AB 72). I AB 72 fanns ett 
villkor om skiljeklausul och beställaren hävdade därför att talan som 
riktades mot honom i allmän domstol var i fel forum. Utföraren av tjänsten 
hävdade att standardavtalet då det ej var bifogat och dessutom okänt för 
honom inte kunde det  ges verkan. Dessutom var villkoret betungande. 
 
Högsta Domstolen fastslog att utföraren av uppdraget tagit emot 
beställningen utan att lämna erinran däremot och även påbörjat utförandet 
av uppdraget. Genom att översända beställningen med hänvisning till 
standardvillkoren var utföraren av tjänsten enligt Högsta Domstolen 
införstådd i att beställaren ansåg att standardavtalet reglerade avtalet mellan 
parterna. I och med att utföraren i detta läge förhöll sig passiv blev utföraren 
                                                 
47 Ramberg, s 137. 
48 Lehrberg, s 97. 
49 Adlercreutz II, s 65. 
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bunden av avtalet, standardvillkoren och framför allt skiljedomsklausulen 
som ej ansågs vara betungande eller oväntad. Domstolen ansåg att partens 
konkludenta handlande var avgörande. Denna tillämpning av ”the 
preformance rule” ger samma resultat som en ”last shot”-lösning. 
Domstolen kom till detta utslag genom att beakta beställarens goda tro i 
kombination med den mottagandes passivitet och onda tro. Följaktligen blev 
det det subjektiva rekvisitet i förening med konkludent handlande som 
fällde avgörandet.50 Högsta Domstolen ansåg inte heller att avtalsvillkoret 
skulle undantas från avtalet på grund av dess betungande natur, 
Lastbilscentralen var en näringsidkare som bort vara uppmärksam på denna 
typ av klausuler, dessutom var hänvisningen inte på något sätt placerad så 
att den var svår att upptäcka.51  
 
Göranson, som i sin bok Kolliderande standardavtal behandlar en stor 
mängd praxis, refererar till ett opublicerat Hovrättsfall52 ur vilket viss 
ledning kan hämtas om reklamationens verkan vid ”the Battle of the 
Forms”.53 Efter individuell avtalsförhandling mellan två parter översände 
säljaren en bekräftelse på avtalet över telex. Detta telexmeddelande innehöll 
även vissa bestämmelser. Senare samma dag översände säljaren via post 
även fullständiga standardvillkor vilka han ansåg vara tillämpliga på avtalet. 
Dessa villkor innehöll bland annat en skiljedomsklausul. Följande dag, 
innan köparen mottagit säljarens standardvillkor, skickade han sina 
standardvillkor till säljaren. Köparens villkor skilde sig från säljarens bland 
annat med hänseende på den i detta fall tvistliga skiljedomsklausulen.  
 
Hovrätten fastställde i sin dom att de av säljaren avsända villkoren skulle bli 
avtalsvillkor för det fall att köparen förblev passiv och inte reklamerade i 
enighet med stadgandet i avtalslagen sjätte paragrafs andra stycke. Men i det 
aktuella fallet ansåg domstolen att den åtgärd som köparen vidtog, 
översändande av egna villkor, var att anse som reklamation, trots att 
parternas korrespondens skedde överlappande.  
 
I RH 1986:65 tog hovrätten över övre Norrland sig an ett fall där en 
marknadsföringsbyrå värvade kunder genom massutskick. Hovrätten ansåg 
inte att dessa brev utgjorde anbud utan endast uppmaningar att avge anbud, 
liknade hushållsreklam. Ett avtal slöts mellan byrån och ett företag genom 
att det företaget angav anbud varvid marknadsföringsbyrån accepterade, 
dock med den ändringen att de lade till provisionsvillkor. Efter en tid 
försökte företaget komma ifrån sina åtaganden mot byrån och hänvisade till 
att inget avtal förelåg på grund av den orena accepten. Hovrätten slog 
förvisso fast att accepten var oren men att företagets agerande efter 
mottagandet av byråns accept konstituerade avtal. Enligt hovrätten var 
nämligen byrån i god tro om att avtal förelåg samtidigt som företaget måste 
ha insett att byrån var i fast förvissning om att avtal förelåg. Hovrätten 

                                                 
50 Lehrberg, s 71. 
51 Adlercreutz II, 66. 
52 HovR VS, avd 6, 7 mars 1985, Ö 765/84. 
53 Göranson, s 113. 
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fastställde att avtal förelåg på grund av den passivitet som företaget uppvisat 
och dess konkludenta accept. Domstolen tillämpade enligt Göranson 
grunden för tankegångarna bakom ”last shot” och den svenska avtalslagens 
sjätte paragrafs andra stycke, nämligen att en part inte skall kunna dra sig ur 
ett avtal som vid närmare eftertanke eller på grund av senare tillkommet 
faktum blivit mindre fördelaktigt än det först verkat.54 Denna princip att en 
part inte skall kunna använda sig av en avtalsmekanisk dissens för att 
slingra sig ur avtal återkommer i alla rättsordningar jag kommit i kontakt 
med.  
 
I fallet NJA 1962 s 276 gjorde Högsta Domstolen valet att basera sitt 
avgörande på den passivitet som en av parterna uppvisat. Inget avtal hade 
kommit till stånd mellan parterna men förhandlingar hade ägt rum mellan 
parterna. Trots att domstolen konstaterade att endast anbud förelåg, valde 
Högsta Domstolen att betrakta avtalet som ingånget med anbudsgivarens 
villkor för att mottagaren av anbudet visat långtgående passivitet och 
eftersom att mottagaren måste ha insett att anbudsgivaren hade anledning att 
anta att avtal hade kommit till stånd. Dessutom ansåg domstolen att han 
genom sitt handlande hade framkallat anbudet. Högsta Domstolen har inte i 
något fall gått längre i frågan om avtalsbindning genom passivitet och 
doktrinen anser att detta är den yttersta gränsen för passiv avtalsbindning.55 
Därför skall inte fallet ses som helt odiskutabelt i sitt utslag. 
 
Ståndpunkten att standardavtal som innehåller branschpraxis skall äga 
företräde framför standardavtal som någon av parterna författat kan sägas 
till viss del komma till uttryck i NJA 1996 s 400. Högsta Domstolen hade att 
ta ställning till vem som hade bäst rätt till en försäkringsersättning för 
rättshjälp. Domstolen kom till avgörandet att rättshjälpsersättningen skulle 
betalas ut direkt till ombudet om inte den skadelidande kunde visa att han 
själv utfört betalningen. Skälet för denna dom var att detta förfarande var i 
överensstämmande med branschens praxis.56

 
Även rättsfallet NJA 1985 s 397 II har visat att Högsta Domstolen inte 
ställer sig helt avvisande till att låta visst standardavtal utgöra 
branschpraxis. Domstolen ställer dock kravet att standardavtalet måste ha en 
tillräcklig utbredning och vara allmänt känt, något som inte ansågs vara 
uppfyllt i det aktuella fallet.57 Frågan gällde om ett standardvillkor som 
användes vid småhusentreprenad hade tillräckliga egenskaper för att kunna 
fylla ut avtal när relevanta villkor saknades.58 Även om inte dessa 
egenskaper ej ansågs föreligga i fallet öppnade domstolen för att låta andra 
mer allmänt tillämpade standardavtal utgöra branschsedvänja.  
 

                                                 
54 Göranson, s 114. 
55 Karlgren, s 212 genom Göranson, s 115 . 
56 Ramberg, s 135. 
57 Bernitz, s 35. 
58 Lehrberg, s 63. 
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Inga av de ovan behandlade fallen är direkt tillämpliga när det gäller att 
utröna vad som egentligen gäller för det fall att en ren ”the Battle of the 
Forms”-tvist skulle uppenbaras i en svensk domstol. Osäkerheten är med 
andra ord stor. Samtidigt som den svenska praxisen inte pekar ut någon 
tydlig riktning så stängs heller inga dörrar. Ingen av de i teorin möjliga 
vägarna att gå för att komma fram till en lösning förkastas i praxis, 
möjligtvis med undantag av ”first shot” som aldrig förts på tal vid svensk 
domstol.59

 
Bland rättsfall där domstolen bundit den passive kan anmärkas att 
domstolen i samtliga fall använt sig av subjektiva rekvisit, vilket inte alltid 
passar speciellt bra i en standardavtalssituation. Detta är dock fullt naturligt 
då avtalslagen inte är skriven för standardavtal utan för avtal där subjektiva 
inslag kan urskiljas. Ett vaksamt öga måste dock höjas vid synandet av den 
svenska praxisen eftersom inget rent ”the Battle of the Forms” – avgörande 
har behandlats av svensk prejudikatsbildande instans. Därför bör allt för 
djärva slutsatser ej dras från de behandlade avgörandena. 
 

4.4 Doktrin 

Första gången som ”The Battle of the Forms” behandlas med ett svenskt 
perspektiv är av Curt Olsson60 vid det tjugoförsta nordiska juristmötet. I sin 
skrift om avtalsklausulers verkan i standardformulär berör han i skriftens 
andra kapitel, avtalsslutet, vad som sker då båda parter bifogar sina egna 
standardvillkor med övertygelsen om att dessa är gällande. Någon klar 
lösning på problemet redovisar han inte. Olsson, som refererar till tyska 
lösningar på problemet, konstaterar tre möjliga lösningar: Den första 
innebär att det sista oemotsagda villkoret blir avtalsinnehåll 61, den andra 
innebär att villkoren tar ut varandra och att dispositiv rätt träder in62 och den 
tredje innebär att långvarigt partsbruk blir gällande mellan parter med fasta 
affärsförbindelser. Detta partsbruk utsträcks sedan till att omfatta branscher 
i sin helhet om det kan påvisas att det föreligger viss kutym inom 
branschen.63 De tyska domstolarna föredrar enligt Olsson den första 
lösningen medan rättsvetenskapen föredrar den andra lösningen.64 Olsson 
tar inte klar ställning i frågan huruvida dylika regler skulle kunna tillämpas i 
en nordisk rättsmiljö.  
 
Även Knut Rodhe uttalade sig tidigt om problematiken.65 Rodhe konstaterar 
att det i den svenska rätten inte finns något att luta sig tillbaka på. Såväl lag, 
doktrin som praxis tiger, trots att problemet i praktiken inte är ovanligt. 
Utan att säkert kunna ge svar lutar Rodhe mot att en analogi från 
                                                 
59 Göranson, s 123. 
60 Curt Olsson, Verkan av avtalsklausuler i standardformulär, NJM 1957,  bilaga VI. 
61 Last shot.  
62 Klausulupplösning.  
63 Olsson, s 22-23. 
64 Olsson, s 22. 
65 Knut Rodhe, Allmän privaträtt - avtalsrätt – obligationsrätt, SvJT 1971.  
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avtalslagens sjätte paragrafs andra stycke ger vid handen att det sista 
oemotsagda villkoret blir gällande. Det kan konstateras att det i de tidigaste 
svenska kommentarerna fanns det en dragning åt att vilja använda ”last 
shot”-lösningar. 
   
Under 1990-talet har många författare ytligt berört ”the Battle of the 
Forms”-problematiken. Såväl Ramberg66, Bernitz67, Lehrberg68, Hellner69  
och Adlercreutz70 har gjort sina instick i debatten. Meningarna är skilda om 
hur problemet skall hanteras. De flesta av författarna nöjer sig med att 
konstatera problemet, rada upp olika förslag till lösningar och hänvisa till 
varandra. De lösningar som förordas kommer jag att behandla här.  
 
Tidigare tycks det ha varit naturligt att utgå från stadgandet i den svenska 
avtalslagen om oren accept och reklamationsregeln i sjätte paragrafen 
avtalslagen. Ett dylikt resonemang innebär att en accept, oavsett hur 
uttryckligt det är, blir att anse som ett avslag i förening med nytt anbud om 
det inte är identiskt med anbudet. Avtal kommer då till stånd först när en av 
parterna påbörjar fullgörelse av avtalet. Med detta sätt att angripa problemet 
löses konflikten genom ”the preformance rule”. Resultatet får dock stora 
likheter med vad som skulle bli fallet vid tillämpning av ”last shot”. Detta är 
en lösning som bland annat Bernitz och Håstad ansluter sig till.71 Båda 
finner stöd för detta i den svenska avtalslagen sjätte paragraf. 
 
Om, vid tolkningen av en ”the Battle of the Forms”-situation, ingen av de 
lösningarna som strängt väljer att endast en av parternas standardavtal skall 
tillämpas på avtalet kan situationen uppkomma att det uppstår ett tomrum i 
avtalet. Det tomrum som då uppstått måste fyllas ut för att parternas 
respektive rättigheter och skyldigheter skall var urskiljbara. Det enklaste 
sättet är att använda sig av dispositiv rätt, något som Adlercreutz utmålar 
som en möjlig lösning.72 Det kan då uppstå en något underlig och framför 
allt oönskad situation i de fall då de bägge parternas standardvillkor ligger 
närmare varandra än vad den dispositiva rätten gör. Affärsförhållandet 
kommer då att lyda under villkor som ingen av parterna önskat. Ramberg 
uppmärksammar detta och han förordar att vid fastställandet av tillämpliga 
villkor skall hänsyn tas till båda parters standardavtal och således skall inte 
den dispositiva rätten ge avtalet ett innehåll som ligger längre bort från den 
gemensamma partsviljan.73  
 
Ramberg framhåller vidare att standardvillkor som är motstridiga och 
elimineras inte nödvändigtvis behöver ersättas av dispositiv rätt.74 När 

                                                 
66 Jan Ramberg, Allmän avtalsrätt. 
67 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt.  
68 Bert Lehrberg, Avtalstolkning.  
69 Jan Hellner, Kommersiell avtalsrätt. 
70 Axel Adlercreutz, Avtalsrätt II. 
71 Bernitz, s 41; Håstad, s 349. 
72 Adlercreutz II, s 73.  
73 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 120. 
74 Ramberg, s 119-120.  
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villkoren i två kolliderande standardavtal faller bort genom exempelvis en 
”knock-out”-lösning uppstår större eller mindre luckor i avtalet. Mer eller 
mindre centrala delar av förpliktelserna parterna emellan blir då oreglerade. 
Naturligtvis måste en lucka i avtalet fyllas med något. Närmast till hands 
ligger dispositiv rätt, men även handelsbruk och branschpraxis kan 
användas för att fylla ut avtalen. Denna norminriktade tolkningsmetod kan 
enligt Ramberg med fördel användas just i en ”the Battle of the Forms”-
situation.75 I förlängningen leder Rambergs resonemang till att en part som 
hänvisar till en väl känt och inom branschen frekvent använt standardavtal 
med största säkerhet kan räkna med att få det tillämpat.  
 
Lehrberg introducerar i förbigående möjligheten att vid dylika tillfällen 
jämka sig fram till en lösning som ligger mitt emellan de båda 
standardavtalen.76 Syftet med detta är att få ett resultat som blir mer 
nyanserat än att tillämpa dispositiv rätt som utfyllnad. I ett resonemang 
kring ”shot”-lösningar och ”the preformance rule” finner Lehrberg att ”the 
preformance rule” är alltför säljarvänlig medan ”first shot” är att föredra 
framför ”last shot”. I valet mellan en klausulupplösande lösning och ”first 
shot” tar Lehrberg inte klart ställning utan låter det bli en fråga om hur stor 
vikt som skall fästas vid förutsägbarhet.77

 
Enligt Hellner finns det trots alla modeller för lösning av ”the Battle of the 
Forms” egentligen bara två utgångspunkter. Antingen bygger lösningen på 
ett friare skön där rättstillämpningen ges utrymme att ta i beaktande alla 
aspekter och omständigheter i det enskilda fallet, eller så tillämpas en fast 
norm som ger samma resultat varje gång och som inte kan påverkas av 
varken parterna eller rättstillämparen.78

 
I det engelska rättsfallet Butler Machine Tool Co. Ltd v. EX-Cell_O 
Corporation Ltd från 1979 utvecklades den friare av dessa två 
grundlösningar. Lord Denning undersökte alla möjliga lösningsmöjligheter 
och därefter ansåg han att domstolen borde välja den lösningsmodell som i 
det individuella fallet bäst passade in med de omständigheter som gällde vid 
ingåendet av avtalet. I det aktuella fallet valde Denning ”last shot” som 
lösningsmodell då den passade bäst in i omständigheterna rörande fallet. 
Detta är enligt Hellner det ena av två sätt att gå till väga vid problemet med 
”the Battle of the Forms”.79  
 
Den andra grundlösningen är det fria dommarskönets motsats, nämligen en 
fast lagregel. Det exempel som Hellner hänvisar till är de stadganden som 
gällde i det gamla DDR där lagen tydligt pekade ut att det sist översända 

                                                 
75 Ramberg, s 202. 
76 Lehrberg, s 42. 
77 Lehrberg, s 43. 
78 Hellner I, s 50. 
79 Hellner I, s 51. 
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formuläret var det som skulle gälla80. Dessa fundamentalt olika skolor fyller 
olika funktioner. Det fria dommarskönet ger ofta ett resultat som är anpassat 
till situationen och som är flexibelt samtidigt som utfallet kan bli olika från 
gång till gång och domarens åsikt kan bli avgörande. Detta ställer mycket 
hårda krav på domaren och kritiseras därför. Den fasta lagregeln å andra 
sidan är helt förutsägbar, vilket innebär att parterna vet vilket utslaget 
kommer att bli om en tvist dras inför domstol. Samtidigt finns med den fasta 
lagregelns lösning ingen möjlighet för domstolen att anpassa utgången till 
de individuella fallen.81  
 
Den som inom den svenska rättsvetenskapen gjort den mest omfattande 
studien av problematiken är Ulf Göransson. Trots alla inlägg i debatten om 
”the Battle of the Forms” måste det ändå anses att det är Göranson som stått 
för det största bidraget till den svenska rättsutvecklingen inom området. I 
den hittills enda publicerande svenska monografin82 inom området ”the 
Battle of the Forms” diskuterar han problemet ur såväl komparativt, 
sociologiskt som rättsekonomiskt perspektiv. Göranson undviker medvetet 
att plädera för att  någon av de möjliga lösningsmetoderna skulle vara bäst 
lämpad för att beskriva den gällande rätten i Sverige, även om han uppvisar 
förkärlek för ”first shot” och begränsad ”knock-out”-lösning.83 Enligt hans 
mening är det, i det osäkra juridiska läget som råder på detta område i 
Sverige, klokare att utreda samtliga möjliga lösningar i stället för att låsa sig 
fast vid en för att nå det bästa resultatet.84 Han ger dock, utan att ge avkall 
på sitt öppna synsätt, uttryck för den rättsekonomiskt nära ståndpunkten att 
juridiken bör sätta så få käppar i hjulen som möjligt för det kommersiella 
maskineriet.85    
 

4.5 Sammanfattning svensk rätt 

I detta kapitel har jag försökt att sammanfatta den svenska rättens 
inställning när det gäller ett rent fall av ”the Battle of the Forms”, och vad 
ett utfall troligen skulle bli om en svensk domstol skulle ta sig an ett fall 
idag. Att i detta fall vända sig till lag, förarbeten eller ens doktrin är föga 
givande. Lagen talar över huvudtaget inte om en situation där 
standardvillkor inte överensstämmer i ett avtalsförhållande.  
 
I praxis har, bortsett från ett tidigt avgörande,86 en ren ” the Battle of the 
Forms”-situationen aldrig prövats. Även i de  fall där situationen kommit 
under behandling i samband med någon annan rättsfråga och sedan 
publicerats, har svaren lyst med sin frånvaro. Det vore fel att säga att den 

                                                 
80 Hellner I, s 51. 
81 Hellner I, s 52. 
82 Ulf Göranson, Kolliderande standardavtal.  
83 Göranson, 171. 
84 Göranson, s 177. 
85 Göranson, s 175.  
86 NJA 1916 s 583. 
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svenska praxisen har uteslutit några möjliga modeller för lösning av 
problemet, men det går inte heller att utläsa någon av rättsväsendet önskad 
riktning. Den som hoppades på att bli visare av att studera svenska 
domstolsavgöranden blir besviken då dessa inte ger någon egentlig ledning.  
 
Inte heller inom doktrinen kan någon klar linje utläsas. Det vore för mycket 
att säga att det rör sig om en total splitring, men någon enighet kan i alla fall 
inte sägas råda. Göranson, som med sitt komparativa verk, Kolliderande 
standardavtal, är den i Sverige som arbetat mest med området, anser, utan 
att lägga eftertryck i sitt påstående, att ”first shot” är att förorda, även om 
han i det långa loppet hellre ser en mer långsiktig rättsekonomiskt 
genomtänkt lösning.87 Hellner anser att ”shot”-principerna kan anses vara 
förvisso godtyckliga, men att de är effektiva när det gäller att lösa fall då 
parternas standardvillkor inte överensstämmer. Han anser dessutom att 
användandet av någon av "shot"-modellerna ger ett betydligt mer rättvist 
resultat än exempelvis ”the performance rule” som ger klar fördel åt 
säljaren.88 Bernitz menar att den lösning som är mest förenlig med svensk 
rätt är att låta ”last shot” vinna.89 Enligt Lehrbergs syn, som har stora 
likheter med Göransons, är ”first shot” eller ”knock-out” att föredra.90 
Ramberg tar inte direkt ställning för någon lösningsmodell före någon annan 
utan nöjer sig med att konstatera att det finns många åsikter inom ämnet. 
Han för dock fram tesen att vid val av vilka standardvillkor som skall vara 
tillämpliga på avtalsförhållandet skall standardavtal som är allmänt brukade 
äga företräde framför standardavtal som är upprättade av någon av 
parterna.91   
 
Som synes blir förvirringen bara större för det fall att den vetgirige försöker 
sammanjämka viljorna inom området. Det enda som kan konstateras är att 
det idag inte finns något klart svar på hur en konflikt mellan två parters 
respektive villkor skall lösas i den svenska rätten. 
 
 

                                                 
87 Göransson, s 171. 
88 Hellner, s 51. 
89 Bernitz, s 41. 
90 Lehrberg, s 43. 
91 Ramberg, s 119. 
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5 Amerikansk rätt 

5.1 Bakgrund 

I amerikansk rätt har problemet med ”the Battle of the Forms” 
uppmärksammats mycket tidigt. Skälet till detta är det hårda krav som 
common law ställer på likheter mellan anbud och accept. Att de skall vara 
varandras spegelbilder fastslås redan i ett rättsfall från 184092 där utslaget 
blev att inget avtal kommit tillstånd då köparen innan han accepterat 
säljarens anbud givit ett motbud vilket enligt domen var att anse som avslag 
i förening med nytt anbud. Denna princip har sedan utvecklats genom fler 
rättsfall93 och vuxit fram som en av common laws viktiga principer. Detta 
mekaniska synsätt blev snabbt ett betydande problem. Särskilt stort blev 
detta problem då avtal via standardformulär blev vanligt. Rättsföljden blev 
då antingen att inget avtal kommit till stånd eftersom ingen uttrycklig accept 
lämnats eller att avtal kom till stånd, men först då någon av parterna genom 
realhandlande ansetts ha accepterat avtalet, exempelvis genom att ta emot 
en vara. I dessa fall ansågs realhandlandet utgöra en konkludent accept och 
motpartens villkor blev gällande på avtalet. Detta är common laws lösning 
på problemet.94 Bristen med detta system var förutom att det var osäkert 
huruvida avtal kommit till stånd, att ett eventuellt avtal kom att styras av 
villkor som riskerade att missgynna en av parterna. Dessutom förelåg en 
fara för att en part lätt kunde dra sig ur ett avtal, som parten i fråga i 
efterhand inte var nöjd med.95 Att undvika detta och att istället hålla 
smitaren vid sitt ord var det huvudsakliga skälet till att skapa UCC 2-207.96

 

5.2 Lagregler 

Inom det kommersiella området i USA finns en federalt utfärdat lag, UCC 
vilken är ratificerad av delstaterna.97 Frågor om ”the Battle of the Forms”  
regleras i lagens artikel UCC 2-20798. Avsikten med artikel 2-207 är bland 
annat att hantera ”the Battle of the Forms” situationer utan att nödvändigtvis 
förklara att avtal inte kommit till stånd. I korthet svarar artikeln på två 
centrala frågor inom avtalsrätten, nämligen om avtal kommit till stånd 
mellan parterna och för det fall att avtal kommit till stånd, vilka villkor 
avtalet skall sortera under.99  
 

                                                 
92 Hyde v Wrench (1840) 3 Beav 334, 49 ER 132. 
93 bland annat Poel v. Brunswick, 216 N.Y. 310, 110 N.E. 619 (1915). 
94 Stone, s 20-21. 
95 Göranson, s 53 med hänvisning till Llewellyn. 
96 Alderman, s 15, ”hold the welsher to the deal”. 
97 Göranson, s 42. 
98 Återgiven i bilaga. 
99 Alderman, s 16. 
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Artikel 2-207 är uppbyggd av tre delar som ger svar på hur avtal kan 
uppkomma trots icke överensstämmande villkor samt vilka villkor som skall 
gälla på avtalet.100 Mer utförligt kan sägas att del ett ställer upp regler för att 
avgöra om avtal slutits trots att accepten till anbudet innehåller förändrade 
eller tillagda villkor. Om accepten är att avse som ett definitivt och lämpligt 
svar är den att anse som en avtalskonstituerande accept trots att olikheter 
finns. Avtalet kommer då att lyda under de villkor som framlades i anbudet 
om inte accepten tydigt gör klart att avtal endast kan komma till stånd på 
villkoren som är upptagna i accepten. Vid villkorad accept blir de villkoren 
att se som nytt anbud.  
 
Del två behandlar till skillnad från del ett bara villkor som lagts till 
(additional terms) av acceptgivaren och inte förändrade villkor (different 
terms). Där anges att tilläggsvillkor endast skall betraktas som förslag på 
villkor till kontraktet. Dessa tilläggsvillkor blir avtalsvillkor mellan 
näringsidkare om det ursprungliga anbudet inte innehåller något av tre 
undantag: en skyddsklausul som begränsar anbudet till de i anbudet 
upptagna villkoren, de nya villkoren väsentligt avviker från anbudet eller att 
anbudsgivaren invänder mot de nya villkoren i förhand eller utan dröjsmål 
efter att han tagit del av dessa. Om tilläggsvillkor blir del i avtal mellan 
näringsidkare så bedöms alltså avtalsinnehållet enligt ”last shot”. Om 
istället förslaget till tilläggsvillkor bara förblir förslag så bedöms 
avtalsinnehållet enligt ”first shot”. 101  
 
I den tredje och sista delen stadgas, att även om parternas villkor skulle 
skilja sig på ett sådant sätt att kontrakt inte kan anses slutet, kan kontrakt 
ändå under vissa omständigheter anses upprättat, nämligen om parterna 
agerar såsom att avtal vore slutet dem emellan. För det fall att parternas 
gemensamt konkludenta handlande leder till avtalsbindning skall villkoren 
bestå av de delar i parternas respektive standardavtal som överensstämmer 
medan kolliderande villkor skall slås ut och ersättas med dispositiv rätt102. 
En aspekt som skapat oreda vid uttolkandet av UCC 2-207 är verkan av 
skyddsklausuler som en eller båda parter bifogar sina standardavtal. 
Skrivningen i UCC 2-207 öppnar upp för att en skyddsklausul kan ge 
verkan vid lösningen av ”the Battle of the Forms”.103

  

5.3 Praxis 

Common law bygger till stor del på hur domstolen tolkar och tillämpar 
lagen. UCC 2-207 har upprepade gånger varit föremål för prövning av 
prejudikatsättande instans, dock med många olika utfall. Genom att följa 
utfallen kan en tendens om åt vilket håll utveckling är på väg åt skönjas. 
                                                 
100 Alderman, s 16-17. 
101 Frågan om tilläggs- och förändrade villkor skall behandlas lika eller olika vid 
tillämpningen av UCC 2-207 är en av de stora tvistefrågorna i amerikansk doktrin, se bl. a. 
White och Summers, s 9 
102 UCC ”gap-fillers”. 
103 Alderman, s 22-24. 
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Det första amerikanska rättsfallet som på ett tillfredsställande sätt ger 
vägledning i hur en ”the Battle of the Forms” situation skall lösas med 
ledning av UCC 2-207 är Roto-Lith Ltd v FP Barlett & Co från 1962. En 
köpare avsände till säljaren en order som besvarades med ett 
ordererkännande. Ordererkännandet innehöll ett på baksidan tryckt 
standardformulär. Bland de villkor som där angavs fanns en skyddsklausul 
som krävde att säljarens standardvillkor skulle gälla på avtalet. Vidare fanns 
ett krav på att motparten skulle reklamera omedelbart om detta ej var 
godtagbart. Köparen mottog varorna och påbörjade produktion. Varorna 
motsvarade emellertid inte köparens förväntningar och i den tvist som följde 
ville köparen att avtalet, med stöd av UCC 2-207, skulle anses vara giltigt i 
alla delar förutom där säljaren friskriver sig från allt ansvar för varans 
kvalitet. Domstolen ansåg förvisso att avtalet hade verkan i fråga om de 
villkor som inte var kolliderande, men att de av säljaren tillagda villkoren 
väsentligt förändrade avtalet, och skulle därför anses som avslag i förening 
med nytt anbud, som köparen accepterat när han tog emot varorna utan att 
reklamera. Trots att domstolen gjorde en ansats till att bortse från den delen 
av avtalet som utgjorde en konflikt blev resultatet ändå att säljarens villkor 
blev gällande då de avvikande villkoren tolkades som ett nytt anbud. 
Domstolen använder sig följaktligen här av ett ”last shot”-resonemang. 
Enligt Göranson tillämpar domstolen UCC felaktigt då den låter det gamla 
common law tänkandet, med en ”last shot” -lösning vinna före det 
nytänkande, som han anser den nya lagstiftningen står för.104  Även 
Alderman är mycket kritisk till domstolens sätt att agera i ”Roth-Lith”-fallet 
och påstår att är den syftar till att på ett effektivt sätt omintetgöra UCC 2-
207 och att motverka lagstiftarens syfte.105

 
En helt annorlunda lösning levereras av domstolen i USEMCO Inc v 
Marbro Co Inc från 1984. Här gällde tvisten vilka villkor som skulle gälla i 
ett avtal där säljaren till ett erbjudande bifogade sina standardvillkor. 
Köparen bifogade i sin tur sina standardvillkor och slutligen hänvisade åter 
säljaren till sina redan åberopade standardvillkor. Ur denna härva fann 
domstolen att köparens meddelande utgjorde anbud varpå säljarens 
bekräftelse blev att betrakta som accept. Domstolen fann att avtal förelåg 
men gav inte de i säljarens standardavtal införda villkoren om friskrivning 
någon plats i avtalet. Genom att använda sig av andra undantaget i del två i 
UCC 2-207  förklarade domstolen att tillägget ej skulle anses ingå i avtalet 
då det innebar en betydande förändring av avtalet och endast kunde räknas 
som ett förslag till ändring.106 Något uttryckligt accepterande hade ej 
påvisats. Domstolen ansåg dock att parterna handlat såsom avtal kommit 
tillstånd och därför ansågs avtal föreligga enligt tredje delen av UCC 2-207 
och de motstridiga villkoren slogs följaktligen ut och ersattes med ”gap-
fillers”. 
 

                                                 
104 I Göranson s 46.  
105 Alderman, s 19. 
106 Göranson, s 47. 
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I ett fall från 1984, Daitom Inc v Pennwalt Corp, hade domstolen att ta 
ställning till en situation då säljaren först hade bifogat standardavtal till 
leveransofferten vilken besvarades med en order som hänvisade till villkor 
som ej överensstämde med säljarens. I domen diskuteras huruvida även 
avvikande villkor kan tolkas enligt del två trots att delen endast upptar 
tillagda villkor.107 Domstolen valde dock att lösa detta genom att, till 
skillnad från de tidigare avgörandena, lösa frågan om vilka villkor som 
skulle gälla i avtalet genom klausulupplösning, då denna lösning ansågs 
ligga mest i linje med lagstiftarens syfte. Genom att jämföra de respektive 
standardavtalen och villkoren däri fastslog domstolen att de 
överensstämmande villkoren skulle utgöra avtalets bas. I de avseenden 
motstridighet förelåg mellan villkoren förkastades dessa. De luckor som 
uppstod fylldes sedan tolkningsvis med dispositiv rätt och de ”gapfillers” 
som UCC erbjuder.  
 
Det lite äldre rättsfallet, Dorton v Collins & Aikman Corp, från 1972 
behandlar frågan om vilken verkan en skyddsklausul har när fråga om avtals 
upprättande och avtalsinnehåll skall bestämmas enligt UCC 2-207. I fallet 
ställdes domstolen inför frågan vad som gäller då den part som mottar ett 
anbud accepterar densamma, dock med ändringar och dessutom med en 
skyddsklausul som kräver att motparten skall acceptera avtalet på de nya 
villkoren annars kan avtal ej anses slutet. Här fastslog domstolen att det 
krävs ett starkt uttalat villkor i accepten, som stipulerar att de nya villkoren 
ovillkorligen måste vara gällande på avtalet. Om inte denna skyddsklausul 
är tillräckligt uppenbar för motparten ges den ingen verkan. Domstolen 
ansåg att skyddsklausulen inte motsvarade kravet på tydlighet och därför 
gavs inte skyddsklausulen någon verkan. 
 
Även fallet Egen Machinery Co v Mobil Chemical från 1986 utvecklar 
verkan av användandet av skyddsklausuler i standardavtal vars villkor 
kolliderar. En köpare hade i en order rörande maskininköp en skyddsklausul 
som stadgade att endast köparens villkor kunde bli tillämpliga på avtalet. 
Säljaren svarade med en orderbekräftelse som innehöll en klausul om att 
endast säljarns villkor skulle ha verkan på avtalet. Domstolen ansåg att 
säljarens klausul inte var tillräckligt tydlig. För att en skyddsklausul i en 
accept skall ges relevans krävs att den mycket tydligt måste fastslå att avtal 
inte kommer till stånd om de egna villkoren inte accepteras av motparten. I 
det aktuella fallet ansågs detta inte uppfyllt och följaktligen blev köparens 
skyddsklausul ensamt tillämplig. I förlängningen ledde detta till att köparens 
skyddsklausul uteslöt säljarens möjlighet att lägga till eller förändra 
avtalsvillkor. Säljarens friskrivning ansågs vara ett sådant ytterligare villkor 
och blev således ej tillämplig i avtalsförhållandet då det endast sågs som ett 
förslag vilket ej accepterats. Ur detta rättsfall kan det utläsas att beträffande 
skyddsklausuler är det enklare att få dem tillämpade om de finns i de först 
översända villkoren. Den så kallade ”first shot”-principen blir vägledande. 
Enligt Göranson utgör domstolens lösning av detta rättsfall ett bra exempel 
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på hur en ”Battle of the Forms” situation skall hanteras enligt UCC 2-
207.108     
 
Ett tidigt fall där ”knock-out”-doktrinen i UCC 2-207s tredje del tillämpades 
är Northrop Corporation v Litronic Industries från 1994. Köparen sände en 
offertbegäran, i denna begären fanns ett villkor om att alla avtal skulle lyda 
under ett speciellt formulär som alltid skulle ha företräde framför andra 
eventuella villkor. I formuläret fanns bland annat villkor om utsträckta 
garantier. Anbudet som sedan kom innehöll villkor om kortare garantitid. 
Avtal slöts emellertid men det dröjde innan köparen översände sitt formulär. 
När tvist uppkom för att köparen inte var nöjd med varan invände säljaren 
att garantitiden gått ut, varvid köparen hävdade att den garanti som 
formuläret angav skulle gälla, ansåg domstolen att avtal hade kommit till 
stånd trots diskrepansen. Domstolen fick då ta ställning till hur det 
avvikande villkoret skulle behandlas. Den skyddsklausul som köparen ansåg 
sig ha uttryckt ansåg domstolen inte vara tillräckligt tydlig. Domstolen 
valde i stället att tillämpa del tre och slog ut de motstridiga villkoren och 
fyllde ut de tomrummet med de ”gap-fillers” som finns i UCC.109

 
I fallet Ionics Inc v Elmwood Sonsors Inc från 1998 gällde frågan ett avtal 
som var slutet rörande köp av termostater. Köparen sände vid varje 
beställningstillfälle en formell order till säljaren som innehåll uttryckliga 
krav om att accepten skulle motsvara ordern. Anbudet kunde endast 
accepteras om villkoren godtogs utan ändringar eller tillägg. Om säljaren 
ville att andra villkor skulle tillämpas på avtalet skulle det ske genom 
skriftlig reklamation.110 Till bekräftelsen som säljaren skickade fanns egna 
standardvillkor bifogade och ett meddelande om att bekräftelsen skulle ses 
som ett nytt anbud och krävde reklamation för att detta inte skulle bli 
avtalsvillkor. Domstolen ansåg dock att bekräftelsen inte var tillräckligt 
tydligt utformad för att anses utgöra ett nytt anbud. Säljaren hänvisade då 
till utfallet i Roto-Lith111. I stället för att försöka kringgå utfallet i Roto-Lith 
valde domstolen att förklara Roto-Lith som obsolet och fråntog det dess 
prejudikatsverkan, med motiveringen att upprätthålla de principer som fallet 
satt upp skulle vara att motarbeta tankarna i UCC 2-207.112 Domstolen 
tillämpade i stället del tre av UCC 2-207 och löste fallet genom att tillämpa 
”knock-out”. 
 
Även i fallet Superior Boiler Works Inc v R.J. Sanders Inc från 1998 valde 
domstolen att tillämpa en lösning med utgångspunkt i UCC 2-207s tredje 
del. I detta fall hade parterna utväxlat en mängd handlingar innan avtalsslut. 
I dessa handlingar som kom att innebära avtalsslut, rådde diskrepans 
gällande leveransdatum. Tvisten gällde frågan om när avtalet kommit till 
stånd och vilket innehåll det hade. Även i detta fall kom domstolen fram till 

                                                 
108 Göranson, s 51. 
109 Holgersson, s 90-91. 
110 Holgerssons, s 93. 
111 Behandlat ovan. 
112 Holgersson, s 94. 
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att den bästa lösningen var en ”knock-out”-lösning. Detta ansågs nämligen 
bäst överensstämma med målen i UCC 2-207 och dessutom bäst passa in på 
det aktuella fallet.113 Den leveransklausul som tvisten rörde blev således 
ersatt med ”gap-fillers”  
 
I fallet White Consolidated Industries inc v McGill Manufacturing Co från 
1999 skickade säljaren en offert som upptog en del villkor på dess baksida. 
Bland dessa villkor fanns bland annat en friskrivningsklausul. Som svar på 
detta skickade köparen en order som upptog egna villkor. Ett av dessa 
villkor tog upp en långtgående garanti. Ett annat villkor var att motpartens 
villkor skulle ge vika för de i köpordern upptagna villkoren. På denna 
villkorade accept svarade säljaren med att underteckna ordern men med 
vissa ändringar. Efter detta påbörjades leverans. Efter en tid visade det sig 
att varorna inte motsvarade köparens krav. Domstolen fann att inget avtal 
kommit till stånd då accepten varit villkorad av att säljaren skulle godta alla 
köparens villkor, men att detta ej uppfyllts. Trots detta var det enligt 
domstolen uppenbart att ett avtalsförhållande var uppkommet mellan 
parterna genom att avtalet fullgjorts. Domstolen valde här att använda del 
tre av UCC 2-207 och slå ut de motstridiga villkoren och ersätta dem med 
”gap-fillers”. Genom detta fall görs det tydligt att en skyddsklausul i 
accepten inte garanterar att de egna villkoren blir tillämpade.114 Däremot 
tycks det som om skyddsklausulen ändå ger ett skydd då domstolen inte 
tillämpar ”first shot”.     
 
 I ett nytt fall från 2003, Standard Bent Glass Corp v Glassrobotys Oy, hade 
domstolen att ta ställning till om en skiljedomsklausul i en av parternas 
standardavtal skulle tillämpas på avtalet dem emellan. Efter förhandling 
hade säljaren översänt ett avtal med hänvisning till standardvillkor som ett 
svar på en order från köparen. Köparen hade då i sin tur återsänt avtalet och 
accepterat detsamma med fem ändringar och därefter betalt säljaren. 
Säljaren hade sedan accepterat alla ändringar utom den som rörde 
förseningsavgifter. Tvist uppkom rörande fel i varan och köparen stämde 
säljaren inför domstol. Säljaren protesterade då och hänvisade till en 
skiljedomsklausul i standardavtalet och första instans gav säljaren rätt. 
Köparen överklagade. Överklagandedomstolen, som använde UCC 2-207 
för att lösa tvisten, tog först ställning till huruvida kontrakt förelåg. Enligt 
domstolen kunde det konstateras att kontrakt förelåg då parterna trots att 
ingen entydig överenskommelse fanns agerade såsom om kontrakt förelåg, 
ingen av parterna motsade sig heller detta. Motsättningar fanns istället 
gällande vilka villkor som avtalet skulle lyda under. Domstolen slog här fast 
att köparen genom sitt svar avgivit en definitiv och lämplig accept och 
därför skulle ”first shot” tillämpas enligt UCC 2-207. Säljarens 
skyddsklausul, som dessutom varit tydligt utformad och hänvisad till, blev 
därför gällande på avtalet.  
 

                                                 
113 Holgersson, s 92. 
114 Holgersson, s 88. 

 31



En slutsats jag drar av de tidiga amerikanska rättsfallen är att lösningen ofta 
inte direkt lutar sig mot UCC eller för den delen tidigare prejudikat. Vad 
som istället verkar vara ledstjärnan är rimlighet och common laws 
traditionella lösningsmetod att låta domaren resonera sig fram till det bästa 
beslutet baserat på samtliga för tillfället tillgängliga och godkända 
rättsgrundande fakta. Senare domar visar dock på en större vilja att använda 
UCC 2-207 och då främst som klausulupplösare, där de motstridiga 
villkoren lyfts bort för att i stället ersättas med ”gap-fillers”, men även ”first 
shot” har tillämpats. Vidare kan konstateras att skyddsklausuler ger visst 
skydd om de är tydligt utformade, uppenbart placerade och enkla att förstå 
även om kravet tycks vara högre ställt om skyddsklausulen finns i accepten.  
  

5.4 Doktrin 

Den främsta kommentaren till UCC är White och Summers utförliga 
kommentar som nu finns i en fjärde upplaga. I kommentaren liknas UCC 2-
207 vid en amfibiestridsvagn anpassad för strid i träsk som i stället blivit 
insatt i ökenstrider.115 Utformaren av lagen tänkte, istället för att anpassa 
lagen för de aktuella situationerna som kunde uppstå i dagens och 
framtidens näringsliv, på äldre avgöranden där det gällde att avgöra 
huruvida ett avtal hade kommit till stånd. Vad som i den moderna 
affärsvärden emellertid är av betydligt större vikt, är vilka villkor som skall 
vara gällande på det avtal som tecknats mellan parterna. Detta leder till att 
UCC 2-207 skall användas för att lösa betydligt mer varierande och 
komplicerade frågor än vad den var avsedd att göra.116 White och Summers 
konstaterar att det finns inte mindre än åtta olika vanligt förekommande 
typfall som UCC 2-207 förväntas kunna presentera en lösning till.117  
 
1. ”Cases in which the parties send printed forms to one another, and a 

crucial term in covered one way in one form and the other way in the 
other form.” 

2. ”Cases in which a crucial term is found in the first form sent, but no 
term on that question appears in the second.”   

3. ”Cases in which a crucial term is found in the second form, but there is 
no consistent or conflicting term in the first.”  

4. ”Cases in which a crucial term is found in the second form but not in the 
first, and the second form is a counter-offer.” 

5. ”Cases in which at least one form contains a term that provides that no 
contract will be formed unless the other party accedes to all of the terms 
on that form and offers no others.” 

6. ”Cases in which there is a prior oral agreement.” 
7. ”Cases in which the parties do not use forms but send a variety of 

messages and letters, and conduct intermittent oral negotiations that 
ultimately produce an agreement.” 

                                                 
115 White & Summers, s 6. 
116 White & Summers, s 7. 
117 White & Summers, s 7-8. 
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8. ”Cases in which the second form differs so radically from the first that it 
does not constitute an acceptance.” 

 
Utan att göra en djupdykning i vart och ett av dessa typfall kan konstateras  
att White och Summers anser att i flera av dessa situationer är UCC 2-207 
väl lämpad att leverera en lösning, men att den i vissa av situationerna kan 
vara rent bristfällig118 Den oenighet i hur den amerikanska doktrinens olika 
författare anser att artikel 2-207 skall användas för att lösa ”the Battle of the 
Forms” kan exemplifieras med de olika synsätt som White och Summers har 
på problemet. Vid flera tillfällen uppvisar de en så pass skild uppfattning 
om tillämpningen att bådas lösningar redovisas i kommentaren.119  
 
Trots vissa meningsskiljaktigheter av tillämpningen av UCC 2-207 i vissa 
specifika typfall är White och Summers rörande överens om att artikeln 
innehåller allvarliga brister. Författarna beklagar att UCC 2-207 inte bistår 
med de verktyg som är nödvändiga för att lösa detta relativt vanliga 
rättstillämpningsproblem, och påstår samtidigt att trots domstolars än så 
goda avsikter, kommer tillämpningen av artikeln från tid till annan leda till 
att en part får en orättfärdig fördel endast på grund av att han råkade 
översända sitt standardavtal först eller sist.120 En av de stora utmaningarna 
som tillämparen av UCC 2-207 ställs inför är att tolka situationen så att det 
inte ges en oförtjänt och orättvis fördel till någon av parterna. Med den 
gällande lagen finns det inget som en part kan göra, varken under 
förhandlande eller kontraktsskrivande, för att vara helt säker på att 
avtalsförhållandet kommer att lyda under de villkor som denne avser. Detta 
kan leda till oönskade effekter i form av ökade kostnader, då bägge parter 
måste försäkra sig mot osäkerheten i att inte kunna förutse framtiden.121   
  
En annan uttolkare av ”the Battle of the Forms” och artikel 2-207 i UCC är 
Richard Alderman. Alderman presenterar en arbetsordning i tre steg för att 
tillämpa UCC 2-207 för att lösa en ”the Battle of the Forms” situation.122 
Steg ett är att använda del ett i artikeln för att undersöka om acceptgivarens 
standardavtal innebär ett definitivt och lämpligt antagande av anbudet. För 
det fall att accepten uppfyller kraven är avtal slutet och nästa steg i 
processen blir att använda del två i UCC 2-207 för att bestämma vilka 
villkor som ska gälla. Om accepten däremot inte uppfyller kraven för att 
avtal skall ha kommit till stånd blir processens sista steg att via artikelns 
tredje del utröna huruvida avtal ändå kommit till stånd genom parternas 
konkludenta handlande.  
 
Uppfattningen jag fått av inställningen i den amerikanska doktrin jag 
undersökt är att en reglering som syftar till att komma bort från den gamla 
"common law"-synen på ”the Battle of the Forms” välkomnas av den stora 
                                                 
118 White & Summers, s 24 ff. 
119 Detta bli extra tydligt då problemet med avvikande och/eller tilläggsvillkor behandlas, s 
11, s 17. 
120 White & Summers, s 24. 
121 White & Summers, s 8. 
122 Alderman, s 17. 
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majoriteten. Så långt är de flesta överens, men där tar samförståndet slut. I 
uttolkningen av hur UCC 2-207 skall tillämpas finns det lika många 
uppfattningar som författare. Denna uppfattning stöds av Göranson, som 
dessutom drar slutsatsen att den amerikanska doktrinen är mycket splittrad i 
sin inställning till UCC 2-207 contra ”common law”.123  
 

5.5 Sammanfattning amerikansk rätt 

Som framkommer av den amerikanska doktrinen rörande UCC 2-207 finns 
det trots välmenande försök inget enhetligt verktyg för att lösa situationen 
kring ”the Battle of the Forms”. De regleringar som finns är anpassade för 
en helt annat värld än den som behöver lösningar. Den skarpa liknelsen att 
UCC 2-207 är ett stridsfordon som är satt i strid på fel plats, vid fel tid och 
framförallt i fel miljö förstärker den skepsis som finns inom hela det 
amerikanska rättssamhället.   
 
Den stora variationen i de amerikanska rättsavgörandena visar på att även 
rättstillämpningen står rådvill inför problemet. Den enskilde domaren ges 
stort eget skön och får en möjlighet att döma efter eget huvud och efter vad 
han tycker borde gälla. Detta förstärker snarare det gamla ”common law”-
tänkandet än visar stöd för UCC 2-207 vid lösandet av ”the Battle of the 
Forms”-situationer. Senare rättsfall har dock visat att domstolarna något mer 
än tidigare använt UCC 2-207 vid sina avgöranden. Om detta är en trend 
som kommer att hålla i sig återstår dock att se. 

                                                 
123 Göranson, s 54 
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6 Internationell köprätt 

6.1 Allmänt om internationell köprätt 

Frågan om hur en ”the Battle of the Forms”-situation skall lösas är inte 
enbart en nationell angelägenhet. Handel över territoriella gränser är ingen 
nyhet men har under de senaste decennierna ökat markant. Därför är det 
viktigt att den internationella köprätten följer med den kommersiella 
utvecklingen. Gällande frågan om ”the Battle of the Forms” levererade den 
internationella köprätten tidigare inget svar, men under senare år har 
rättsläget klarnat, dock inte så mycket genom CISG som genom upprättade 
principdokument.     
 

6.2 CISG 

6.2.1 Bakgrund 

CISG, Förenta Nationernas konvention på köprättens område, är en produkt 
som har gamla anor. I samförståndets och återuppbyggnadens stund efter 
första världskrigen började under ledning av UNIDROIT ett 
harmoniseringsarbete med målsättning att skapa gemensamma regler för 
internationell handel. Utan att ha nått ett definitivt genombrott lades arbetet 
ned som en följd av världssamfundets sammanbrott och andra världskrigets 
utbrott. Efter krigsslutet återupptogs arbetet och de första konventionerna124 
stod färdiga 1964. Under de följande åren bildades ett FN-organ, 
UNCITRAL, inom vilket det fortsatta arbetet med att skapa en uniform 
köprätt kom att bedrivas. 1980 var det arbete som kom att bli CISG färdigt 
att se dagens ljus i Wien. Det skulle dock dröja ytterligare åtta år innan 
CISG var ratificerad av tillräckligt många stater för att träda i kraft. 125 Idag 
är konventionen bindande i 62 länder.126  
 
Sedan 1989 är Sverige anslutet till CISG, dock med vissa undantag. På 
köprättsliga avtal mellan nordiska avtalsparter tillämpas inte CISG.127 
Ytterligare ett undantag är att Sverige inte tillträtt del två som behandlar 
ingående av avtal.128 Trots detta kan del två bli tillämplig i Sverige, 
exempelvis då parterna hänvisar till CISG i avtal.  
 

                                                 
124 ULIS och ULF, ingen av dessa blev dock inte ratificerade av tillräckligt många stater för 
att träda i kraft. 
125 Ramberg och Herre, s 47.  
126 Den 10/10 2002, http:\\www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html uppgift 
hämtad 27/6 2003. 
127 I enighet med artikel 94. 
128 SFS 1987:822 med stöd av artikel 92. 
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6.2.2 Lagregler 

CISG är uppbyggd av fyra delar. Den första delen behandlar CISG´s 
tillämpningsområde samt vissa allmänna principer, den andra delen reglerar 
ingående av avtal, den tredje delen behandlar skyldigheter i avtalet och 
påföljder vid avtalsbrott, och den fjärde delen innehåller avslutande 
bestämmelser rörande CISG´s förhållande till andra konventioner samt 
bestämmelser för staterna angående tillträde till och frånträde från 
konventionen samt möjligheter till reservationer.129 För denna uppsats är del 
två den intressanta. I CISG´s andra del återfinns regler om ingående av avtal 
och i artikel 19130, som är uppbyggd av tre delar, regleras den orena 
accepten och ”the Battle of the Forms”. I den första delen fastslås 
huvudregeln att en accept som innehåller ändringar eller tillägg är att anse 
som avslag i förening med nytt anbud om det innefattar  begränsningar, 
tillägg eller ändringar. Del två stadgar att ett svar avsett som ett antagande 
men behäftat med ovan nämnda förändringar ändå leder till avtal om 
förändringarna inte väsentligen ändrar villkoren och anbudsgivaren inte 
reklamerar svaret. Avtal kommer då till stånd enligt svarets innehåll. I den 
tredje delen ges en icke uttömmande uppräkning av villkor som anses 
väsentligen förändra innehållet i anbudet. Till dessa anses bland annat 
tillägg och ändringar som rör pris, betalning, varans kvalitet och mängd, 
bestämmelser om avlämnande, parternas ansvarighet gentemot varandra 
samt lösning av tvister.131  
 
Lagtexten är i sin helhet tydlig och är enkel att tillämpa när det gäller frågan 
om avtal kommit till stånd. Den ger dock i likhet med bland annat den 
svenska lagen på området inte något klart svar på frågan om vilka villkor 
som skall gälla vid ”the Battle of the Forms”. Det finns två lösningar som 
går att hämta direkt ur textens lydelse. För det första att alla fall som inte 
kan rymmas under artikelns andra del är att betrakta som avtalslösa tillstånd, 
med alla de problem som då uppstår. För det andra, de svar som inte anses 
utgöra väsentliga ändringar och således konstituerar avtal, skapar ett 
avtalsförhållande som regleras av villkoren i det senast översända 
standardavtalet, det vill säga en ”last shot”-lösning. Skrivningen bär klara 
drag av att vara en kompromisslösning och har kritiserats för detta samt för 
att den inte ger de svar som efterfrågas.132  
 

6.2.3 Praxis 

Då CISG är en internationell konvention har den kommit upp till behandling 
vid många skilda tillfällen och vid många olika domstolar i de länder där 
den tillämpas. I rättsavgöranden då artikel 19 varit aktuell har det främst rört 
sig om fall då frågan varit om avtal kommit till stånd eller inte på grund av 

                                                 
129 Ramberg och Herre, s 48-49. 
130 Artikel 10 har sitt ursprung i artikel 7 i ULF;  Artikeln 19 är återgiven i bilaga . 
131 Ramberg och Herre, s 148-149.  
132 Göranson, s 96. 
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eventuell oren accept. Det har dock även förekommit fall då huvudfrågan 
varit vad som skall gälla då parternas respektive standardavtal innehåller 
motstridiga villkor. Ur dessa har jag valt att behandla de mest betydelsefulla 
avgörandena för rättsutvecklingen på området. 
 
Utan att ge uttömmande svar på frågan om hur ”the Battle of the Forms”-fall 
skall lösas har den franska kassationsdomstolen vid två tillfällen avgjort fall 
om kolliderande avtalsvillkor.133 I båda fallen rörde tvisten frågan om 
domsrätt. I Case 207134, från 1997 innehöll orderformuläret som skickades 
av en fransk köpare ett villkor som hänvisade tvister parterna emellan till 
den franska Commercial Court of Roubaix - Tourcoing. På fakturorna, som i 
sin tur säljaren bifogade varorna, fanns tryckta villkor som klargjorde att the 
Commercial Court of Prato i Italien skulle vara forum vid tvist. Då köparen 
ansåg att fel i varan förelåg stämdes säljaren vid den franska domstolen 
varpå säljaren invände fel forum. Domstolen gick på säljarens linje. Beslutet 
överklagades och hamnade först i överklagandedomstolen och sedan i den 
franska kassationsdomstolen. Överklagandedomstolen gjorde bedömningen 
att den specifika prestationens plats var i Italien och därför skulle det 
italienska forumet äga företräde i enlighet med reglerna i 
Brysselkonventionens artikel 5(1) och CISG artikel 31. Även 
kassationsdomstolen kom till slutsatsen att artikel 31 i CISG pekade ut den 
italienska domstolen som rätt forum. Båda domstolarna valde således att 
bortse från parternas respektive standardvillkor i fråga om forum för att 
istället tillämpa dispositiv rätt. Klausuler om forum är upptagna i artikel 
19.3 som villkor som alltid anses väsentligt förändra ett avtals karaktär. I 
avgörandet slogs fast att avtal förelåg trots att villkor om ändrat forum 
måste anses vara en väsentlig förändring av avtalet. Vidare så användes inte 
den ”last shot” som artikel 19 innehåller utan istället tillämpades en 
klausulupplösande modell enligt vilken dispositiv rätt användes för att fylla 
den uppkomna luckan.    
 
I det andra fallet, Case 242,135 som är ett år färskare var omständigheterna 
liknade. Även här var det en fransk köpare som stämde sin motpart, en tysk 
säljare, för fel i varan. På köparens orderformulär fanns villkor som pekade 
ut fransk domstol som forum medan den orderbekräftelse som köparen 
sände till säljaren innehöll villkor om att tvist skulle avgöras vid den 
domstol där säljaren hade sin huvudsakliga verksamhet. 
Överklagandedomstolen lutade sig tillbaka på samma bestämmelser som i 
det äldre fallet och valde att bortse från jurisdiktionsvillkoren i avtalen för 
att istället låta de dispositiva reglerna avgöra utgången. I den franska 
kassaktionsdomstolen, där fallet togs upp, användes artikel 19 i CISG. 
Domstolen gjorde bedömningen att orderbekräftelsens villkor utgjorde en 
väsentlig ändring, jurisdiktion, enligt artikel 19(3) och därför kunde 
villkoret ej tas med i avtalet. Domstolen använde sig, liksom i det 

                                                 
133 Case 207; Case 242. 
134 Société Mode jeune diffusion v. Société Maglificio il Falco di Tiziana Goti e Fabio Goti 
et al. 
135 S.A. Les Verreríes de Saint-Gobain v. Martinsverk GmbH. 
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föregående fallet, av Brysselkonventionens artikel 5(1) och CISG artikel 31 
för att fastslå vilken domstol som är giltigt forum. Det intressanta i detta är 
hur domstolen tillämpar artikel 19 i CISG. Ändringen, som accepten är 
behäftad med, anses vara av väsentlig karaktär men följden blir ändå inte 
avtalslöst tillstånd utan avtalet består. Domstolen går sedan vidare med att 
eliminera de motstridiga villkoren. Det avtalsmässiga hålrum som då 
uppstår genom att villkor om jurisdiktion lyfts ur avtalet fyller domstolen ut 
med hjälp av dispositiv rätt. ”Knock-out”–principen kan här anses kommit 
till uttryck. 
   
I ett tyskt avgörande från 1994136 hade ett svenskt företag efterfrågat en 
offert på specialskruvar hos ett tyskt företag. När offerten kom lämnade 
köparen ett anbud om att köpa 3400 specialskruvar samt 290 enheter av 
andra produkter som offerten ej omfattade. Säljaren accepterade anbudet 
men krävde förskottsbetalning, något som  köparen besvarade genom att 
efterfråga en faktura istället. Säljaren översände då en faktura vars poster 
utgjordes av produkter av lägre kvalitet än de efterfrågade. Köparen invände 
då genast och krävde produkter i enlighet med avtalet, säljaren bemötte 
detta med budskapet att detta skulle rendera ett högre pris, vilket köparen 
inte kunde acceptera utan krävde den högre kvalitén till ursprungspriset. 
Domstolen använde sig av artikel 19 för att konstatera att en accept som 
skiljer sig från anbudet är ett avslag i förening med nytt anbud. På grund av 
att villkoren rörande betalningsätt inte överensstämde hade inte något avtal 
kommit till stånd, enligt domstolen. Genom att accepten var oren rörande 
betalningsvillkor konstaterades avtalslöst tillstånd och prestationerna fick gå 
tillbaka, vilket just i detta fall inte utgjorde något problem då fullgörelse ej 
påbörjats. 
 

6.2.4 Doktrin 

I doktrinen finns motstridiga åsikter om hur artikel 19 skall tolkas i en ”the 
Battle of the Forms”-situation. I den svenska kommentaren till CISG av 
Ramberg och Herre behandlas ett antal möjliga lösningar. Den första 
slutsatsen som författarna drar är att i den stora majoriteten av fall som 
innefattar ”the Battle of the Forms” finns sådana skillnader mellan parternas 
standardavtal att de faller in under uppräkningen i del tre och således, med 
stöd av del ett, skall det avgivna svaret betraktas som avslag och ett nytt 
anbud.137 Samtidigt som författarna visar stöd för denna linje menar de att 
detta strikta synsätt inte är befogat annat än i själva avtalsprocessen, om ens 
då. De menar att det med andra ord bör vara svårt för en part att hävda att 
avtal inte föreligger om tvist skulle uppkomma kring ett kontrakt som redan 
är helt eller delvis uppfyllt. Ramberg och Herre menar att så bör vara fallet 
av rent praktiska skäl då det ofta är omöjligt att försätta parterna i samma 
situation som innan avtalet slöts, men framförallt för att parterna genom att 
komma till avtalsslut så tydligt visat att den gemensamma viljan kanske 
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skiljer sig i fråga om avtalsvillkor, men överensstämmer klart då det gäller 
viljan att sluta det aktuella avtalet. Det krävs således speciella 
omständigheter för att en tillämpning av artikel 19 skall leda till avtalslöst 
tillstånd.  
 
Ramberg och Herre uttrycker viss skepsis till att använda artikel 19 i CISG 
för att ge avtalet ett innehåll. Deras skepsis bygger på att syftet med artikeln 
egentligen är något helt annat, nämligen att avgöra huruvida avtal föreligger 
eller ej, beroende på hur oren accepten är. Till att börja med resonerar de 
kring den uppenbara lösningsmetoden att med stöd av ordalydelsen i 
artikeln låta det sista oemotsagda standardavtalet bli avtalsinnehåll. Trots att 
denna tillämpning ligger mycket nära artikelns skivning kritiserar Ramberg 
och Herre en sådan tillämpning då de anser att det knappast kan ha varit 
parternas avsikt att den som avgivit de sista villkoren skall få sina villkor 
tillämpade på avtalet.138 De menar att i praktiken är en anbudsgivare sällan 
medveten om att den mottagna accepten innehåller motstridiga villkor. Inte 
heller ”first shot”-lösningen att låta det första standardavtalets villkor bli 
avtalsinnehåll hyllas av kommentarförfattarna. De nämner kort att det även 
finns lösningar som inte ger det ena eller andra standardavtalet möjlighet att 
helt dominera avtalsinnehållet. En lösning som de anser är möjlig, är att helt 
bortse från de av parterna bifogade standardavtalen och istället ersätta 
avtalsinnehållet i sin helhet med dispositiv rätt.139 Då tar övriga artiklar i 
CISG över och ingen av parterna bereds en otillbörlig fördel på grund av att 
de handlat först eller sist. En alternativ lösning som förordas i såväl 
UNIDROIT Principles140 som i European Principles141 är att låta parternas 
standardavtal ligga till grund när avtalsinnehållet skall avgöras men att 
eliminera de villkor som är motstridiga. Ramberg och Herre anser dock att 
ingen av dessa lösningsmodeller bör användas som en allmän regel vid 
lösande av en ”the Battle of the Forms” situation. Istället väljer de, utan att 
lägga alltför stort eftertryck vid sina ord, att förorda ett alternativ som ligger 
mer i linje med att anpassa lösningen till varje individuellt fall.142 Deras 
lösning blir med andra ord ett ickeval som går ut på att rättstillämparen ges 
fritt utrymme att välja den lösningsmodell som han eller hon anser passar 
bäst i det individuella fallet. Ett sådant icke val ställer mycket hårda krav på 
rättstillämparen och placerar parterna i ett rättsligt vakuum utan möjlighet 
att i förhand veta med vilken metod deras rättstvist kommer att lösas.   
 
Honnold skriver i inledningen till sin kommentar till artikel 19 att den 
rättsvetenskapliga forskningen ännu inte kommit till någon tillfredställande 
lösning på problemet.143 Genom att ställa upp exempel på möjliga scenarier 
resonerar sig Honnold fram till rimliga lösningar. I fall då parterna redan 
påbörjat de i avtalet föreskriva förpliktelserna menar han att det är orimligt 
att anse att avtal ej skulle föreligga, då parterna uppenbarligen agerar såsom 
                                                 
138 Ramberg och Herre, s 153. 
139 Ramberg och Herre, s 154. 
140 Se nedan i kapitel 6.3. 
141 Se nedan i kapitel 6.4. 
142 Ramberg och Herre, s 154. 
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bundna av avtalet och deras gemensamma vilja inte kan anses vara någon 
annan.144 Avtalsförhållandet är således fastslaget men innehållet i detsamma 
är långt ifrån entydigt då parternas respektive standardformulär innehåller 
med varandra oförenliga villkor. Honnold ställer sig tveksam till om ”last 
shot” är en lämplig lösning för att fastställa gällande villkor. På mer än ett 
sätt skulle nämligen denna lösningsmodell kunna leda till obehörig vinst för 
den som avvaktar sin motpart och sedan agerar mot denna med ont uppsåt. 
Om den prestation eller del av prestation som avtalet gäller ej skulle ha 
utförts kan avtalen inte ansetts kommit till stånd med tillämpning av ”last 
shot” enligt Honnold.145 Han bygger detta resonemang på att avtalsbindning 
uppstår först i och med att köparen tar emot varan. Då har denne nämligen 
genom sitt handlande godkänt de ändringarna som motparten gjort eller lagt 
till i avtalet. I detta hänseende ligger Honnold nära de tankegångar som 
leder fram till ”the performance rule”, där partens konkludenta handlande 
binder honom såväl till avtalet som till de av motparten ändrade eller 
tillagda avtalsvillkoren. Klausulupplösande ”knock-out” princip är den 
metod som Honnold förordar. Han faller här tillbaka på den grundläggande 
principen vid avtalstolkning, att då det kan konstateras att det finns ett avtal 
mellan två parter, men avtalet inte löser de problem som är tvistiga måste 
dessa luckor fyllas med något. Problemet skall enligt Honnold dock inte 
överdramatiseras då det i själva verket rör sig om ett av den kommersiella 
rättens mest grundläggande problem, nämligen problemet att avtalet 
parterna ingått inte levererar någon lösning på tvisten dem emellan. För 
detta har alla rättsordningar som är anpassade för kommersiella 
mellanhavanden en god beredskap och Honnold hävisar till de artiklar i 
CISG som vid brist på gemensam partsvilja kan fylla ut avtal.146

 
Schlechtriem konstaterar i sin kommentar att CISG helt saknar en mekanism 
som har till syfte att lösa fall då ”the Battle of the Forms” uppstår, därför 
måste artikel 19  användas till detta trots att dess syfte egentligen är något 
annat, att avgöra huruvida avtal kommit till stånd trots avvikelser mellan 
anbud och accept.147 I likhet med annan doktrin avvisar han helt möjligheten 
att en av parterna skall kunna frånträda avtalet med hänvisning till 
spegelbildsregeln. Han fastslår detta genom att det är den tydliga viljan att 
rättshandla som skall vinna företräde framför eventuella skillnader i 
parternas standardvillkor. Detta skall gälla oavsett om skillnaden mellan 
villkoren beror på bristande genomläsning av slentrianmässigt översända 
villkor eller om någon av parterna i ond eller god tro gjort en ändring eller 
ett tillägg som skiljer sig från motpartens.148     
 
I sin kommentar till artikel 19 berör Schlechtriem de farhågor som finns 
beträffande domstolars tillämpning av CISG. Han bedömer att den främsta 
farhågan är att domstolar i brist på annan ledning skall tillämpa ”last shot” 

                                                 
144 Honnold, s 190. 
145 Honnold, s 191-192. 
146 Honnold, s 192. 
147 Schlechtriem, s 144. 
148 Schlechtriem, s 145. 
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för att lösa problemet med ”the Battle of the Forms”, något som han inte 
håller för osannolikt då artikelns uppbyggnad inbjuder till att göra 
tolkningen att avtal först kommer till stånd när en av parterna inte längre 
översänder villkor som skiljer sig från det senaste anbudet. Detta skulle 
innebära att avtal blir slutet i enlighet med de sist översända oemotsagda 
standardvillkoren. Schlechtriem gör bedömningen att det svårligen går att 
tolka artikel 19 så att avtalet skall gälla på de punkter där villkoren 
överensstämmer att de delar som kolliderar skall bortses ifrån och att dessa 
delar i stället skall ersättas med dispositiv rätt. Detta är något som han starkt 
beklagar då han drar slutsatsen att detta är ett vanligt sätt att lösa en ”the 
Battle of the Forms”-situation .149

 
Slutligen framför Schlechtriem i beklagande ton en skarp kritik mot att de 
som skapade CISG inte bemödade sig med att skapa regler som på ett klart 
och entydigt sätt löser en situation av ”the Battle of the Forms” trots att just 
denna situation är mycket central i den moderna kontraktsrätten.150 Vilken 
lösning som än hade valts hade varit bättre än att utelämnas till att lösa 
dessa konflikter med ett verktyg som är anpassat för helt andra ändamål. 
   

6.2.5 Sammanfattning CISG 

Syftet med artikeln 19 i CISG är inte primärt att skapa avtalsinnehåll utan 
istället att avgöra om oren accept föreligger och i förlängningen fastställa 
huruvida avtal är slutet eller ej. Trots detta så är artikel 19 den enda 
möjligheten att lösa ”the Battle of the Forms”-situationer på i CISG. En 
lösning är att låta den sista oemotsagda uppsättningen av villkor gå segrande 
ur striden. Att tillämpa ”last shot” enligt artikelns skrivning är dock inte 
populärt bland rättstillämparna. Den rättspraxis som finns tyder istället på 
att domstolarna alltmer försöker lösa konflikten genom att slå ut de 
motstridiga villkoren och ersätta dem med dispositiv rätt, en åsikt som 
dessutom delas av doktrinen i den mån denna ger stöd åt något håll. Där 
CISG inte ger svar kan den kompletteras av allmänna  regler som finns i 
UNIDROIT Principles eller European Principles. 
 

6.3 UNIDROIT Principles 

6.3.1 Bakgrund 

Med skapandet av CISG var UNIDROIT´s arbete ingalunda avslutat. För att 
ytterligare förstärka den internationella köprätten påbörjades ett arbete för 
att skapa ett regelverk som mer på detaljnivå skulle komma att styra 
köprätten. 1994 slutfördes det Rombaserade projektet som då publicerades i 
form av en regelsamling under namnet Principles of International 
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Commercial Contracts (UNIDROIT Principels).151 Som framgår av 
ursprunget är syftet med principerna att de skall kunna tillämpas var som 
helst i världen där handel över en territoriell gräns bedrivs.   
 
Enligt preambeln är UNIDROIT Principles att anse som allmängiltiga regler 
för internationella affärsavtal.152 Dessa regler skall tillämpas direkt när 
parterna har enats om att principerna skall tillämpas på affärsförhållanden 
dem emellan. Dessutom kan principerna användas då parterna hänvisar till 
allmänna rättsprinciper på affärsrättens område, när relevant rättsordning för 
att lösa en uppkommen tvist inte kan påvisas samt när behovet uppstår att 
parterna måste tolka eller fylla ut sitt internationella avtal. Dessutom uttalar 
preambeln att dessa principer kan användas som modellagstiftning vid 
utformande av nationell rätt. 
   

6.3.2 Regleringar 

I artikel 2.22153 i UNIDROIT Principals regleras frågan om ”the Battle of 
the Forms”. Till skillnad från många andra regleringar inom området är 
UNIDROIT Principles mycket tydliga på punkten vad som skall hända om 
två parter i avtalet med varandra hänvisar till olika och motstridiga 
uppsättningar standardvillkor. Om båda parterna hänvisar till sina egna 
standardvillkor är avtal trots diskrepansen slutet. Villkoren som reglerar 
deras avtalsförhållanden består av de standardvillkor som parterna lagt fram 
och som är överensstämmande. De avtalsvillkor som inte överensstämmer 
slås ut och stommen i avtalet består av de villkor som är gemensamma.154 
Undantag från denna huvudregel finns i form av att part som i förväg eller 
utan dröjsmål efter avtalet ingående informerar sin motpart om att 
avtalsbindning under dessa villkor är oacceptabelt undgår bundenhet. 
 
Kommentaren fastslår att om allmänna regler rörande anbud och accept 
tillämpas skulle utfallet, då parterna hänvisar till standardavtal som inte 
stämmer överens, bli att inget avtal kommit till stånd. För det fall att avtalet, 
helt eller delvis, är fullgjort utan att parterna invänt mot varandras 
standardvillkor, så har ett avtal kommit till stånd och de villkor som sist 
översändes eller hänvisades till blir de villkor som reglerar 
avtalsförhållandet.155 Detta synsätt är förhållandevis mekaniskt och bär i sin 
första del drag av spegelbildsregeln medan dess andra del kan sägas bygga 
på såväl ”last shot” som ”performance rule”. Kommentaren fortsätter 
emellertid med att konstatera att detta ”last shot”-tänkande endast kan 
utgöra en tillfredställande lösning på konflikten om parterna tydligt angivit 
att tillämpandet av dessa standardvillkor är avgörande för att avtal skall vara 
slutet.156 Detta är dock inte det vanliga scenariot utan i själva verket är 
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parterna ofta omedvetna till och med om innehållet i sina egna 
standardavtal.157 I dessa fall hänvisar kommentaren istället till den doktrin 
som gjort UNIDROIT Principles mest känd, nämligen ”knock-out”-
doktrinen.158  Doktrinen innebär att avtal således skall anses vara upprättat 
och skall lyda under de villkor som finns i bägge standardavtalen medan de 
motstridiga villkoren skall slås ut, olyckligtvis ger inte kommentaren någon 
ledning i frågan vad som skall fylla ut de luckor som uppstår.  
 
Rättsföljden av att tillämpa artikel 2.22 blir enligt kommentaren att en part 
aldrig kan dra sig ur ett avtal med hänvisning till att avtal ej är ingånget på 
grund av diskrepans mellan standardavtalen med mindre än att han tydligt 
uttalat antingen innan avtalets ingående eller utan dröjsmål därefter att han 
inte godtar att avtal sluts på andra villkor än de av honom bifogade.159 
Kommentaren ger inget entydigt svar på vad som krävs för att ett dylikt 
uttalande har skett, men sluter sig till att det inte räcker med att det finns en 
klausul om detta i själva standardavtalet. Om ett tillräckligt tydligt 
meddelande om att avtal endast kan ingås enligt ena partens villkor når 
motparten kan motparten emellertid inte skydda sig mot bundenhet eller den 
först rättshandlandes villkor endast genom att bifoga och hänvisa till sina 
egna standardvillkor. Avtal kommer enligt kommentaren till stånd och 
innehållet kommer att bli de villkor som den först rättshandlande parten 
översände om inte motparten reklamerar.160 Med andra ord skapas då en 
lösning enligt ”First shot”. Skyddsklausulen ges verkan för den part som 
handlar först om den är tillräckligt tydligt utformad.  
 

6.3.3 Sammanfattning UNIDROIT Principles 

Ambitionen med UNIDROIT Principles är att erbjuda civilrättsliga 
lösningar som skall vara tillämpbara var i världen en affärstransaktion än 
sker. Därför blir de lösningar som föreslås präglade av kompromissvilja, så 
även vid lösandet av ”the Battle of the Forms”. I en situation där två parter 
hänvisar till skilda standardavtal med skilda villkor löser artikel 2.22 
konflikten genom att tillämpa de villkor som är gemensamma medan villkor 
som är i konflikt med varandra slås ut. Med vad som skall fylla ut de luckor 
som då uppstår tar kommentaren ej ställning till, vilket ger ett stort utrymme 
för rättstillämpare. Utöver detta ger UNIDROIT Principles stöd för 
giltigheten hos tydligt utformade och explicit uttalade skyddsklausuler. 
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6.4 European Principles 

6.4.1 Bakgrund 

Vid sidan av mycket annat harmoniseringsarbete inom den Europeiska 
Gemenskapen väcktes tanken om att skapa en gemensam civillag för hela 
gemenskapen. 1989 uttalade Europaparlamentet att som en förutsättning för 
att den fria marknaden skulle kunna blomstra fullt ut borde en gemensam 
civillag för EU utarbetas. Redan innan detta officiella uttalande hade 
emellertid professor Ole Lando vid Köpenhamns universitet med 
Europakommissionens goda minne påbörjat arbetet med att skapa underlag 
för en enhetlig europeisk rättsordning på kontraktsrättens område.161 
Tillsammans med en stor grupp civilrättsprofessorer skapade han Lando-
kommissionen vars syfte var att färdigställa Principles of European Contract 
Law (PECL). Arbetet slutfördes under 2002 och resulterade i tre delar som 
behandlar de centrala delarna inom civilrätten. Tankarna bakom PECL är att 
de skall gälla som en civillag, som skall vara tillämplig inom hela den 
europeiska unionen. På vägen dit skall principerna vara tillämpliga då 
parterna valt att inkorporera dem i avtalet, när parterna hänvisat till 
allmänna rättsprinciper, eller inte alls valt något rättsystem samt slutligen 
när de nationella rättsreglerna, vilka skall tillämpas på kontraktet inte ger 
någon lösning på ett uppkommet problem parterna emellan.  
 

6.4.2 Regleringar 

”The Battle of the Forms”-situationen behandlas i PECL´s artikel 2:209162. 
Bestämmelserna är i likhet med de flesta andra rättsordningars på detta 
område tredelade. Den första delen stipulerar att trots att det finns en 
diskrepans mellan de standardavtal som parterna hänvisar till så har ett avtal 
icke desto mindre kommit till stånd parterna emellan. Avtalet skall ges det 
innehåll som är gemensamt för båda parters standardavtal medan de delar 
där villkoren strider mot varandra skall bortses ifrån och ersättas med 
dispositiv rätt och branschpraxis.163 I den andra delen av artikeln meddelas 
två undantag från bundenhet enligt första delen, nämligen om part i förväg 
meddelar tydligt och specifikt att han inte avser att bli bunden av avtalen 
enligt del ett i 2:209. Detta meddelande måste dock ske separat och inte som 
en del av standardavtalet.164 Det andra undantaget är om en part utan 
dröjsmål reklamerar och säger sig inte vilja vara bunden under dessa nya 
villkor. Artikels tredje del utgörs av en definition av vad ett standardavtal 
är.   
 
Den lösning som förespråkas i PECL är inte att tillämpa någon av parternas 
villkor fullt ut, vilket hade blivit fallet om de hade förordat en ”shot”-
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lösning. I stället går lösningen ut på att komma fram till ett resultat, som 
ligger så nära bägge de respektive parternas vilja med avtalet. Detta sker 
genom att tillämpa de delar av avtalen som överensstämmer och ersätta de 
motstridiga villkoren med dispositiv rätt, företrädesvis hämtad ur de egna 
principerna eller relevant branschpraxis165. Även PECL lämnar ett utrymme 
för verkan av skyddsklausul om denna är tillräckligt tydlig. 
   
Trots att PECL i mer än tydliga ordalag väljer att förorda en mellanlösning 
istället för en mer traditionell ”shot”-lösning är det tydligt att det finns en 
viss tröghet bland uttolkarna. Exempelvis Håstad uttrycker att det finns 
tillfällen, exempelvis när en part handlar konkludent, då ”last shot” borde 
tillämpas.166 Han anser även att subjektiva rekvisit och passivitetsregler 
skulle kunna styra utgången i dessa fall, vilket enligt min mening är ett väl 
traditionellt sätt att tänka och som saknar grund i PECL. Troligtvis är inte 
Håstad ensam om att hålla kvar vid det gamla och således kan det dröja 
innan detta mer moderna sätt att lösa ”the Battle of the Forms” blir allmänt 
tillämpat. 
   

6.4.3 Samanfattning European Principles 

European Principels är det hittills mest framgångsrika försöket att närma sig 
skapandet av en gemensam civilrätt för länderna i den Europeiska Unionen. 
Trots att arbetet är inlett är vägen dit lång. För att lösa problemet med ”the 
Battle of the Forms” har dock European Principles tagit både stora och 
betydelsefulla steg mot en lösning. Genom ordalydelsen i artikel 2:209 är 
det tydligt att i en eventuell gemensam europeisk civillag kommer en ”the 
Battle of the Forms”-situation lösas genom en klausulupplösande ”knock-
out”-metod. Även i European Principles lämnas visst utrymme för tydliga 
skyddsklausulers verkan vid bestämmande av avtalsvillkor. 
 

6.5 Sammanfattning internationell köprätt 

Utvecklingen på den internationella köprättens område har tagit många steg 
framåt under de senaste två decennierna. Från att endast en strävan till 
unifiering funnits har nu en konvention från Förenta Nationerna utarbetats 
och trätt i kraft och dessutom har två omfattande och allmänt accepterade 
dokument med tolkningsprinciper framlagts. Till skillnad från övriga 
behandlade rättsordningar kan den internationella köprättens område 
stoltsera om inte med enighet kring synsätt och lösningar så åtminstone med 
klara tendenser därav. Trots att det finns vissa rättsfall samt enstaka 
doktrinuttalanden som påstår annat är det svårt att dra andra slutsatser än att 
en ”the Battle of the Forms”-tvist som skall avgöras under den 
internationella köprättens normer kommer att lösas enligt en 
klausulupplösande ”knock-out”-princip där parternas standardavtal kommer 
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att ligga till grund för villkoren mellan parterna, men att de villkor som är 
oförenliga kommer att slås ut och istället ersättas med dispositiv rätt, 
branschpraxis och allmänna rättsprinciper.  
 
I dagsläget finns det som tidigare påvisats vissa skillnader mellan 
rättsakterna inom den internationella köprättens område, speciellt gällande 
verkan av skyddsklausuler och vad som kan användas för att ersätta 
kolliderande avtalsvillkor när dessa blivit utslagna. De gemensamma dragen 
är dock så många fler. Det är min klara uppfattning att inom de närmaste 
åren så kommer denna enighet bli än starkare och att det i framtiden inte 
kommer att råda något tvivel om hur en internationell ”the Battle of the 
Forms”-tvist kommer att lösas.     
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7 Analys 
Efter att ha gått igenom de möjliga lösningsmodellerna för att lösa ”the 
Battle of the Forms” och behandlat dem med utgångspunkt från olika 
perspektiv kommer jag här att göra en sammanfattande analys och slutligen 
framföra mina åsikter i ämnet. 
 
Jag kommer i det följande endast behandla de lösningsmodeller som jag 
anser att det finns stöd för i de rättsordningar som jag behandlat i uppsaten. 
Med andra ord kommer de mer konstruerade och praktiskt oanvändbara 
modellerna få ge vika för lösningar som bygger på att ena partens villkor 
skall tillämpas och lösningar som jämkar samman parternas standardvillkor. 
 
Om någon av de ”shot”-modellen eller ”the preformance rule” som 
presenterats ovan skulle användas för att lösa upp det nystan som en ”the 
Battle of the Forms”-situation utgör skulle lösningen bli entydig. Vilken av 
modellerna som än kommer till användning blir resultatet att endast en av 
parternas redan tidigare framlagda villkor blir till fullo giltiga i 
avtalsförhållandet, antigen köparens eller säljarens. För det fall att ”first 
shot” skulle tillämpas blir då de standardvillkor som först översändes de 
villkor som avtalet kommer att lyda under. Om istället avtalsförhållanden 
skall bestämmas genom ”last shot” blir det de sista översända villkoren som 
reglerar avtalet mellan parterna. Om ”the preformance rule” skulle bli 
vägledande går den part som inte utfört den konkludenta handlingen 
vinnande ur striden och får sina villkor tillämpade på avtalet. 
 
Genom att i en rättsordning tydligt välja en ”shot”-lösning eller ”the 
preformance rule” uppnås en mycket stark rättssäkerhet och förutsägbarhet 
vad det gäller fall då kontrahenternas avtalsvillkor kolliderar. Naturligtvis 
innebär inte detta att domstols- eller skiljedomsbesök blir helt överflödiga. 
Tvister kan uppkomma rörande bland annat vilket standardavtal som i själva 
verket var det som först översändes. Och naturligtvis kan även villkor 
komma i fråga för rättens avgörande i exempelvis frågor rörande extra 
betungande villkor och oskälighet. Den förutsägbarhet som skapas är den 
uppenbara fördelen men även nackdelar finns. Den mest framträdande av 
dessa nackdelar är att den av parterna som får sitt standardavtal tillämpat får 
en stor fördel på bekostnad av sin motpart. 
 
Om istället någon av de lösningar väljs som bygger på att hänsyn skall tas 
till den vilja som bägge parter gett uttryck för i sina standardavtal, blir 
resultatet helt annorlunda. Det grundläggande för dessa lösningsmodeller är 
att de delar av parternas standardavtal som överensstämmer skall utgöra 
grunden för avtalet och de villkor som är i konflikt skall bortses ifrån. Vad 
som skall användas för att fylla ut de luckor som då uppstår i avtalet är en 
delvis öppen fråga. Såväl dispositiv rätt, branschpraxis, erkända 
standardvillkor och allmänna rättsprinciper nämns i såväl lagdokument, 

 47



kommentarer och rättsfall, ibland var för sig och ibland som 
kombinationslösning.   
 
Gemensamt för de lösningsmodeller som bygger på det samstämmiga i 
parternas standardvillkor är att viljan att nå en enskild lösning i det enskilda 
fallet går före kravet på förutsägbarhet, detta gör att vad parterna tjänar på 
en för fallet anpassad lösning förlorar de i fråga om förutsägbarhet. Bristen 
på förutsägbarheten kan dock avhjälpas genom att välja utfyllnadsmaterial 
som är allmänt känt inom branschen.   
 
Oavsett vilken av dessa huvudgrupper av lösningsmodeller som används, 
blockerar de effektivt möjligheten för en missnöjd avtalspart att dra sig ur 
avtalet med hänvisning till att avtal ej slutits parterna emellan.  
 
Frågan om vilken verkan en skyddsklausul får är alltjämt obesvarad. Genom 
de behandlade lösningsmodellerna tycks det finnas fog att anta att en 
tillräckligt tydligt utformad skyddsklausul ges skyddsverkan åtminstone i 
det först översända standardavtalet. Medan det i accepten tycks krävas 
uttrycklig reklamation. 
 
Allt eftersom arbetet med denna uppsats har fortskridit har min syn på 
problemet och dess eventuella lösning blivit allt klarare. Till skillnad från 
den doktrin jag tagit del av, väljer jag att starkt ta ställning för en lösning. 
Med emfas ansluter jag mig till dem som finner en lösning som bygger på, 
att för det fall två parter slutit avtal med hänvisningar till respektive 
bifogade standardavtal, skall avtalet vara giltigt. Vidare skall de av 
parternas villkor som överensstämmer utgöra grunden i avtalet varefter 
kolliderande villkor slås ut. Jag anser att de luckor som då uppstår i 
parternas avtal i första hand skall ersättas med allmänt kända 
standardvillkor, branschpraxis samt vid behov dispositiv rätt. Min här 
föreslagna lösning skapar dessutom förutsägbarhet genom att utfyllnad sker 
med allmänt accepterade standardvillkor, vars innehåll parterna bör känna 
till. Detta gör att behovet av skyddsklausuler, som används för att skydda 
sig från motpartens standardavtal, kraftigt minskas.  
 
Med denna lösning blir det dessutom omöjligt för en part att frånträda 
ingånget avtal. Med andra ord ansluter jag mig till den modell som föreslås i 
European Principles och fjärmar mig helt från synen att endast ett av 
parternas standardvillkor skall bli vägledande för avtalet, vare sig det rör sig 
om det först eller sist översända standardavtalet.     
 
Denna modell anser jag inte bara stöds av European Principles utan även av 
UNIDROIT Principles även om det i detta principdokument är oklart vad 
som skall fylla ut luckorna som uppstår i avtalet. Jag är övertygad om att 
dessa två dokument kommer att sätta en stark prägel på många länders 
framtida rättsutveckling. Dessa dokument har nämligen en grundlig 
förankring och inte minst så är det av största betydelse att reglerna om ”the 
Battle of the Forms” inte förändras bara för att en territoriell gräns 
överskrids.  
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För denna uppfattning talar även sentida amerikanska rättsavgöranden, där 
den i UCC 2-207 stadgade metoden för klausulupplösning har använts och 
där luckorna fyllts ut med UCC ”gap-fillers”. Även i vissa delar av den 
svenska doktrinen kan en uppfattning som tyder på en dragning mot en 
klausulupplösande ”knock-out”-lösning skönjas.  
 
Vad gäller Sveriges framtida lösning av ”the Battle of the Forms” kommer 
den att bli påverkad av den lösning som presenteras i European Principles. 
Som medlem av den Europeiska Unionen kommer Sverige bli bunden av en 
eventuell framtida gemensam europeisk civillag men redan idag 
harmoniseras de europeiska rättsordningarna allt mer, varför jag anser att de 
regler om ”the Battle of the Forms” som finns i artikel 2-209 kommer att 
vara starkt vägledande vid en prövning av en svensk rättsinstans.   
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Bilaga 
UCC 
 
§ 2-207. Additional Terms in Acceptance or Confirmation. 
(1) A definite and seasonable expression of acceptance or a written 
confirmation which is sent within a reasonable time operates as an 
acceptance even though it states terms additional to or different from those 
offered or agreed upon, unless acceptance is expressly made conditional on 
assent to the additional or different terms.  
(2) The additional terms are to be construed as proposals for addition to the 
contract. Between merchants such terms become part of the contract unless:  
(a) the offer expressly limits acceptance to the terms of the offer;  
(b) they materially alter it; or  
(c) notification of objection to them has already been given or is given 
within a reasonable time after notice of them is received. 
(3) Conduct by both parties which recognizes the existence of a contract is 
sufficient to establish a contract for sale although the writings of the parties 
do not otherwise establish a contract. In such case the terms of the particular 
contract consist of those terms on which the writings of the parties agree, 
together with any supplementary terms incorporated under any other 
provisions of this Act.  
 
 
CISG 
 
Article 19 
(1) A reply to an offer which purports to be an acceptance but contains 
additions, limitations or other modifications is a rejection of the offer and 
constitutes a counter-offer.  
(2) However, a reply to an offer which purports to be an acceptance but 
contains additional or different terms which do not materially alter the terms 
of the offer constitutes an acceptance, unless the offeror, without undue 
delay, objects orally to the discrepancy or dispatches a notice to that effect. 
If he does not so object, the terms of the contract are the terms of the offer 
with the modifications contained in the acceptance.  
(3) Additional or different terms relating, among other things, to the price, 
payment, quality and quantity of the goods, place and time of delivery, 
extent of one party's liability to the other or the settlement of disputes are 
considered to alter the terms of the offer materially. 
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UNIDROIT Principles 
 
ARTICLE 2.22 
(Battle of forms) 
Where both parties use standard terms and reach agreement except on those 
terms, a contract is concluded on the basis of the agreed terms and of any 
standard terms which are common in substance unless one party clearly 
indicates in advance, or later and without undue delay informs the other 
party, that it does not intend to be bound by such a contract. 
 
 
European Principles 
 
Article 2:209 (ex art. 5.210): Conflicting General conditions 
(1) If the parties have reached agreement except that the offer and 
acceptance refer to conflicting general conditions of contract, a contract is 
nonetheless formed. The general conditions form part of the contract to the 
extent that they are common in substance. 
(2) However, no contract is formed if one party: 
(a) has indicated in advance, explicitly, and not by way of general 
conditions, that it does not intend to be bound by a contract on the basis of 
paragraph (1); or 
(b) without delay, informs the other party that it does not intend to be bound 
by such contract. 
(3) General conditions of contract are terms which have been formulated in 
advance for an indefinite number of contracts of a certain nature, and which 
have not been individually negotiated between the parties. 
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