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Summary 

The Swedish business law have developed during the past decades, 

especially through impressions from the international arena, and it can be 

seen that influences have been taken from the American traditions of 

contracting.  

 

The aim of this thesis is to make a comparison between the Swedish and the 

American legal system and describe the possibilities to invalidate an 

arbitration agreement or an arbitration clause due to unreasonableness or 

unconscionability. In order to conduct this study, I will present important 

legal principles of contract law, interpretation principles, and most 

important the general clauses of unconscionability in the both legal systems.  

 

In 1976 the article 36 of the Swedish act of contracts was introduced, which 

can be seen as a limitation of the freedom of contract. In both the Swedish 

and American regulation, freedom of contract is highly valued.  Art 36 

makes it possible to set aside or adjust unfair (or unconscionable) contract 

terms. The main purpose of the article is to protect the weaker party in a 

contract relation, but it can also be applicable to commercial contract 

relations were the parties is to be seen as equal. In the American system as 

well, the freedom of contract is one of the most important contract 

principles and most courts are careful in their deciding of limitations. 

Nevertheless, the doctrine of unconscionability is providing a legal tool 

through UCC 2-302 to set aside certain clauses in contracts. In this thesis, 

the main focus will be on art 36 Swedish act of contracts compared to the 

American UCC 2-302.  

 

When it comes to interpretation, the rules differ between the two countries. 

In Sweden, the most important is to find out the shared intention of the 

contract parties, but in the US emphasis is given to the written word in the 
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contract. The American four corner rule is in many ways the complete 

opposite to the Swedish “gemensam partsavsikt” (shared intention).  

 

Arbitration clauses are included in many contracts and are generally upheld. 

When parties agree to arbitrate any dispute arising out of their contract, they 

forgo their right to litigate disputes in court and must instead have the 

dispute resolved by arbitration. The arbitrator’s decision binds the parties 

and can only on certain limited grounds be reviewed by a court. Therefore, 

by entering an arbitration agreement, a party abandons her fundamental 

right to have a court resolve a dispute arising out of the contract relation. 

Despite this, and despite the fact that American and Swedish law comes 

from two different legal families, it is evident that both systems are 

unwilling to set aside arbitration clauses in commercial contracts, with 

regards to the freedom of contract. There is an extensive policy in favor of 

arbitration, mostly based on the fact that arbitration is often a more efficient 

and less expensive way to settle a dispute.  
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Sammanfattning 

Den svenska affärsjuridiken har utvecklats under de senaste decennierna. 

Influenser har med största sannolikhet hämtats från den internationella 

arenan och det syns en tydlig tendens mot en utveckling i samma riktning 

som den amerikanska avtalsrätten. 

 

Syftet med denna uppsats är att göra en jämförelse mellan det svenska och 

det amerikanska rättssystemet och att beskriva möjligheter att jämka eller 

åsidosätta en skiljeklausul med hänvisning till dess oskälighet. För att 

möjliggöra detta kommer jag presentera viktiga juridiska principer inom 

avtalsrätten, tolkningsprinciper och viktigast av allt generalklausulerna om 

oskälighet i de svenska och amerikanska rättssystemen.  

 

År 1976 introducerades 36 § avtalslagen, vilken är att se som en 

inskränkning av avtalsfriheten. Denna princip har en stark förankring i både 

det svenska och amerikanska rättssystemet och är högt värdesatt. 36§ 

avtalslagen gör det möjligt att åsidosätta eller jämka oskäliga (eller 

unconscionable) avtalsvillkor. Huvudsyftet med bestämmelsen är att skydda 

den svagare parten i en avtalsrelation, men regeln kan också tillämpas på 

kommersiella avtalsrelationer där parterna är jämbördiga. Även i det 

amerikanska rättssystemet är avtalsfriheten en av de viktigaste 

avtalsrättsliga principerna och domstolarna är därför restriktiva i sitt 

beslutande om begränsningar. Likväl uppställer unconscionability-doktrinen 

i UCC 2-302 ett juridiskt verktyg för att åsidosätta vissa avtalsvillkor. 

Denna framställning fokuserar därför på 36§ avtalslagen i förhållande till 

UCC 2-302. 

 

När det gäller tolkning skiljer sig reglerna till viss del åt mellan länderna. I 

Sverige är det viktigaste att fastslå den gemensamma partsavsikten, medan 

det amerikanska rättssystemet lägger större vikt vid avtalets skrivna ord. På 
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så sätt är den amerikanska four corners rule på många sätt den totala 

motsatsen till den svenska gemensamma partavsikten. 

 

Skiljeklausuler förs ofta in i avtal och upprätthålls i de flesta fall. När parter 

kommer överens om att lösa eventuella framtida tvister genom 

skiljeförfarande frånsäger de sig sin rätt till domstolsprövning och måste 

istället få tvisten prövad av en skiljedomstol. Skiljedomarens beslut binder 

parterna och kan endast under vissa omständigheter bli upphävd av en 

allmän domstol. Trots detta, och trots att det amerikanska och det svenska 

rättssystemet härstammar från två olika rättsfamiljer, är det tydligt att båda 

systemen är ovilliga att åsidosätta skiljeklausuler i kommersiella avtal, med 

hänvisning till avtalsfriheten. Det finns en omfattande praxis som talar för 

skiljeklausuler, framförallt baserad på det faktum att skiljeförfarande ofta är 

ett mer effektivt och mindre kostsamt sätt att lösa en tvist på. 
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Förkortningar 

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område 

 

B2B Business to business (mellan 

näringsidkare) 

 

CISG Förenta nationernas konvention 

1980 om internationella köpeavtal 

 

HD Högsta Domstolen  

 

NJA  Nytt juridiskt arkiv 

 

Prop. Regeringens proposition 

 

SOU Statens offentliga utredningar 

 

SvJT Svensk Juristtidning 

 

UCC Uniform Commerical Code 

 

ULC  The National Conference of 

Commissioners on Uniform State 

Law 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

I dagens samhälle finns en stark efterfråga av en ökad 

kommunikationsfrekvens och påskyndade lösningar, inte minst inom det 

kommersiella näringslivet. När en tvist uppstår ska denna många gånger 

lösas så fort som möjligt, och gärna utan höga kostnader. I förutseende syfte 

skrivs därför ofta en skiljeklausul in i avtal, för att förbigå diskussion och 

förhandling om tvistlösningsmetod då tvist uppstår. En skiljeklausul utgör 

ett rättegångshinder, och en domstol är därför som huvudregel inte behörig 

att ta upp en sådan tvist till prövning. Det finns dock juridiska medel för att 

komma runt en klausul av aktuell sort.  Den utveckling som skett har ökat 

användningen av skiljeförfarande som alternativ tvistlösningsmetod, 

framförallt inom kommersiella avtalsförhållanden, både i Sverige och 

internationellt. Ett land i framkanten, både vad det gäller näringsliv och 

skiljeförfarandereglering, är USA. Med bakgrund i det sagda kommer 

följande framställning ta sikte på just möjligheterna att åsidosätta, eller 

jämka, skiljeklausuler i avtal mellan näringsidkare i Sverige och i USA.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med min uppsats är att undersöka och jämföra hur jämkning och 

åsidosättande av skiljeklausuler i kommersiella avtalsförhållanden regleras i 

svensk och amerikansk rätt, för att därefter kunna urskilja skillnader och 

likheter mellan de båda rättssystemen.   

 

• Vilka möjligheter finns att jämka eller åsidosätta oskäliga 

skiljeklausuler i kommersiella avtal inom svensk rätt?  

• Vilka möjligheter finns att jämka eller åsidosätta oskäliga 

skiljeklausuler i kommersiella avtal inom amerikansk rätt?  
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• Vilka likheter och skillnader finns det mellan den svenska och den 

amerikanska regleringen på det aktuella rättsområdet?  

 

1.3 Metod och material  

Arbetet med denna framställning har skett genom tillämpning av en 

traditionell rättsdogmatisk metod, vilket innebär att aktuella lagar, 

förarbeten, praxis och juridisk doktrin har studerats för att fastställa gällande 

rätt på det specifika området.1 Även juridiska tidskrifter har använts för att 

utröna vidare och motstående tolkningsmöjligheter. Eftersom en omfattande 

del av denna uppsats består av material från ett common law-system har 

praxis givits en stor betydelse i de avsnitten. Av den anledningen 

förekommer en del hänvisningar direkt till praxis, då utveckling inom ett 

sådant system ofta sker direkt i praxis. I de avseende som amerikansk rätt 

berörs har information till stor del hämtats från engelskspråkig litteratur 

med ursprung i USA, varigenom språkliga misstag och översättningar kan 

förekomma. För att minimera denna risk har originalspråk angivits inom 

parantes efter viktiga begrepp. För det fall det saknas en likvärdig 

översättning har begreppet istället använts kontinuerligt på originalspråk. 

 

Kompletterande till den rättsdogmatiska metoden har en komparativ metod 

använts och varit nödvändig för att kunna jämföra två separata länders 

rättssystem och syn på ett rättsområde. Metoden utgörs främst av en 

komparativ analys av rättskulturerna samt en funktionalistisk metod, i syfte 

att undersöka skillnaderna mellan hur begreppen använts och tillämpats, 

utan att försöka översätta dessa. En ren rättsdogmatiskt komparativ metod 

innefattar vissa svårigheter på grund av att begreppsbildning och systematik 

kan uppvisa avsevärda skillnader. För att minimera risken för eventuella 

felaktigheter i följande komparation har därför även rättsfall beskrivits för 

att visa hur frågeställningen har bedömts i respektive rättssystem. Då 

utrymmet uppställer vissa begränsningar berörs endast ett fåtal rättsfall, 

                                                
1 Korling & Zamboni (2013), s. 21 ff. 
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vilka har bedömts vara utmärkande för det rådande rättsläget i praxis.  Då 

detta medför en risk för viss skevhet har noggrannhet iakttagits vid valet av 

rättsfall för att ge en så rättvisande bild som möjligt. 2 

 

1.4 Forskningsläget 

Beträffande forskningsläget för det aktuella rättsområdet får det konstateras 

vara omfattande, men inte särskilt uppdaterat. Att angripa oskäliga 

avtalsvillkor är ett juridiskt verktyg som numera är väl inarbetat i 

rättssystemet och således ingen ny företeelse. Detta innebär att det finns en 

omfattande litteratur på området, men att en del av den är ett par år gammal. 

En del av litteraturen på området har dock getts ut i ett flertal upplagor, 

varigenom vissa ändringar och uppdateringar har gjorts, och i vilka nya 

artiklar eller rättsfall har införts.  Tidsaspekten får dock mindre betydelse 

med tanke på att det inte skett några lagändringar, eller ändringar genom 

praxis, vilket stödjer användandet även av äldre litteratur.   

 

Framstående författare på området, liksom inom avtalsrätt i stort, är Axel 

Adlercreutz, vars läroböcker i avtalsrätt är kända och väl använda verk på 

området. Även Jan och Christina Ramberg har författat ett stort antal verk 

och artiklar och får ses som betydande för avtalsrättens utveckling. Gällande 

just åsidosättande av skiljeklausuler i kommersiella avtalsförhållande har 

kartläggning av förarbete och praxis på området genomförts i en 

framställning av Claes Robert von Post, vilken ter sig vara unik i sitt slag.   

 

1.5 Avgränsning 

De avtal som redogörs för i denna uppsats är kommersiella avtal, varför 

konsumenträttsliga, arbetsrättsliga och processrättsliga aspekter som 

utgångspunkt kommer att bortses ifrån. Framställningen kommer inte heller 

                                                
2 Ibid. s. 141 ff.  
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att beröra andra klausuler som är möjliga att jämka eller åsidosätta med stöd 

av reglerna, utan enbart skiljeklausuler.  

 

Gällande den amerikanska rätten ligger fokus på federal lagstiftning, varför 

statlig lag inte kommer att beröras närmre.  De rättsfall som presenteras har 

av domstolen bedömts enligt federalrättsliga bestämmelser och principer. 

 

Gällande den svenska rätten ligger fokus på 36§AvtL, och övriga metoder 

för ogiltigförklaring eller jämkning kommer inte att redogöras för, såsom 

möjligheten att införa förbud med stöd av avtalsvillkorslagarna. 

 

Avsnitten som handlar om avtalsrättsliga principer samt tolkningsprinciper, 

syftar dessa inte på något sätt till att vara uttömmande utan utgör endast ett 

urval av de för uppsatsens ämne relevanta principer. Ett flertal av 

avtalsrättens centrala principer har alltså avgränsats.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds en redogörelse för hur rättsområdet ser ut i respektive land 

i kapitel två (Sverige) och tre (USA), vilka i stort sett är disponerade på lika 

sätt. Kapitlen inleds med en redogörelse för rättssystemet och dess 

rättskällor, central lagstiftning, samt därefter centrala avtalsrättsliga 

principer, hur oskäliga avtalsvillkor kan angripas och vilka tolkningsmedel 

det finns för att utröna oskälighet. Därefter kommer framställningen gå 

närmre in på skiljeklausuler i detalj, innan det avslutas med en redogörelse 

för relevant praxis på området. I kapitel fyra presenteras en jämförande 

slutsats som syftar till att besvara de inledande frågeställningarna. 

Avslutningsvis kommer en rättspolitisk diskussion att föras i kapitel fem. 
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2 Svensk avtalsrätt 

2.1 Svenska rättssystemet  

Det svenska rättssystemet är en del av den nordiska rättsfamiljen, vilken 

ofta betecknas som en egen gren av den tysk-romerska familjen. Skillnaden 

mellan svensk (och övrig nordisk rätt) jämfört med den traditionella tysk-

romerska rätten är att den svenska rätten saknar stor civilrättslig 

kodifikation. Vidare har de svenska domarna stora möjligheter att tolka lag 

och fylla ut lagstiftningsluckor, liksom i common law-system. Sverige 

saknar dock formell prejudikatlära och svenska prejudikat är därför inte 

formellt bindande. I praktiken tillmäts prejudikaten en omfattande 

betydelse.3 

  

2.2 Central lagstiftning - avtalslagen 

Den centrala lagen på avtalsrättens område i den svenska rätten är Lagen 

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

område, mer känd som avtalslagen (AvtL). Lagen lämnar en rad områden 

oreglerade och nämner exempelvis varken principen om avtalsfrihet, att 

avtal ska hållas (pacta sunt servanda) eller tolkningsreglerna. Många av de 

olösta eller oreglerade frågorna har utvecklats genom praxis, vilket gör att 

AvtL endast utgör en del av avtalsrätten. 4 

 

                                                
3 Bogdan (2003), s. 80 ff. 
4 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz (2016), s.40f 



 11 

2.3 Avtalsrättsliga principer 

Avtalsrätten bygger på principerna om frihet att ingå avtal och skyldighet att 

infria avtalet (avtalsbundenhet). 5 

 

2.3.1 Avtalsfrihet 

Avtalsfriheten innebär att den enskilda parten själv avgör om man vill ingå 

avtal, med vem man vill ingå avtal och hur detta avtal ska se ut. 6 

Avtalsfriheten kan sägas gälla fram till dess att den stöter på någon form av 

begränsande omständighet, såsom samhällspolitiska begränsningar eller 

partsskyddet som utgör avtalsbundenhet.7 

 

2.3.2 Avtalsbundenhet – Pacta sunt servanda 

Avtalsbundenhet, att avtal ska hållas (pacta sunt servanda), innebär att part 

är skyldig att uppfylla sina avtalslöften. Principen syftar till att tillförsäkra 

en part dess avtalsenliga rättigheter.8 Bundenheten gäller avtalet i sin helhet, 

men kan även sägas omfatta de påföljder som kan inträda vid ett eventuellt 

avtalsbrott. Rättsliga sanktioner kan kopplas till avtalsbundenheten för att 

tjäna som incitament för parterna att uppfylla sina avtalsförpliktelser. 9 

 

Avtalsbundenhet innebär förutsebarhet, effektivitet och även minskade 

transaktionskostnader, vilket ur ett rättsekonomiskt perspektiv talar för en 

lagreglerad avtalsbundenhet med exekutivt tvång. 10  

 

Avtal måste dock inte hållas under alla förhållanden (pacta non sunt semper 

servanda). Avtalsbundenheten utgör endast en utgångspunkt och är omgiven 
                                                
5 Ramberg & Ramberg (2016), s. 29 
6 Adlercreutz (2013), s. 12 
7 Taxell (1997), s. 36f.  
8 Ramberg & Ramberg (2017), s. 16 
9 Taxell (1997), s. 39 
10 Ramberg & Ramberg (2016), s. 30f. 
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av undantag, till exempel då parterna avtalat om annat. Parterna kan själva 

styra sin bundenhet, vilket innebär att avtalsfriheten har företräde framför 

avtalsbundenheten.11  

 

2.3.3 Ekvivalensprincipen 

Ekvivalensprincipen kan ses som en materiell ordningsregel, som utgår från 

att det ska råda balans mellan avtalsparter och deras prestationer. 36§ AvtL 

kan sägas ge uttryck för ekvivalensprincipen då avtalsvillkor kan bedömas 

som oskäliga, trots att avtalsparterna frivilligt ingått avtalet. Bedömning 

enligt 36§ AvtL tar sikte på avtalets samtliga förpliktelser och 

riskfördelning.12  

 

2.3.4 Skälighetsprincipen 

Skälighetsprincipen tar, liksom skyddsprincipen, utgångspunkt i att skydda 

en svagare part när det föreligger ett faktiskt behov härav och innebär att 

man i rättstillämpning och normgivning undviker lösningar som är oskäliga 

för en eller flera parter. Skäligheten mäts med ledning av hur stränga och 

långtgående krav man kan ställa på parterna och dess agerande, samt hur 

allvarliga ingrepp parterna kan tåla.13 

 

2.3.5 Skyddsprincipen 

Skyddsprincipen framgår uttryckligen av 36§ 2st AvtL, som stadgar att 

särskild hänsyn ska tas till den som intar underlägsen ställning i 

avtalsförhållandet. Vad som åsyftas med underlägsen ställning framgår 

varken av lagtexten eller av lagmotiven. Vissa kategorier presumeras inta en 

                                                
11 Ibid. s. 31f.; Taxell (1997), s. 39 
12  Dotevall, Rolf - Ekvivalensprincipen och jämkning av långvariga avtal, SvJT 2002 s. 
443 
13 Taxell (1997), s.65 
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underlägsen ställning (såsom konsumenter eller anställda), men denna 

presumtion går att bryta i det enskilda fallet. 14 

 

2.4 Att angripa oskäliga avtalsvillkor med 
stöd av 36§ AvtL 

36§ AvtL innebär en möjlighet att jämka eller att lämna avtal utan avseende 

då avtalet innehåller avtalsvillkor som är oskäliga. Bestämmelsen utgör ett 

undantag till den annars fundamentala principen om pacta sunt servanda. 15 

Regeln infördes år 1976 i syfte att öka domstolarnas möjligheter att ingripa i 

avtalsförhållande och ändra avtalets innehåll så att resultatet framstod som 

skäligt.16 

 

Förarbetena till 36§ poängterar att prövning av oskäligheten ska göras som 

en helhetsbedömning av det enskilda fallet, men att domstolarna trots detta 

likväl bör ge sina avgöranden en principiell prägel för prejudikatbildningen. 

Vissa klausultyper ska kunna stämplas som oskäliga i sig, exempelvis då 

ena parten ges ensidig bestämmanderätt i viktiga frågor. 17  

 

Prövningen är i praktiken i princip utformad enligt följande: 

1. Prövningen avser ett eller flera avtalsvillkor 

2. Avtalsvillkoret ska vara oskäligt 

3. Oskäligheten ska bero på (a) själva avtalsinnehållet, (b) 

omständigheterna vid avtalets tillkomst, (c) senare inträffade 

förhållanden, eller (d) omständigheterna i övrigt  

4. Om ett enskilt avtalsvillkor lämnas utan avseende består normalt 

avtalet i övrigt 

5. Avtalsvillkoret behöver inte åsidosättas utan kan jämkas så att det bli 

skäligt 
                                                
14 Svensson (2012), s. 234 ff. 
15 Ramberg & Ramberg (2017), s.54 
16 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz (2016), s. 331 f 
17 Ibid. s. 336 
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6. Åsidosättandet eller jämkningen av ett avtalsvillkor kan medföra att 

avtalet i övrigt jämkas 

7. Hänsyn tas till parternas styrkeförhållande 18 

 

Bestämmelsen syftar framförallt till att skydda den part som intar en 

underlägsen ställning. Det finns inget uttryckligt förbud mot att tillämpa 

generalklausulen på jämstarka näringsidkare, men det sker restriktivt. Det är 

alltså inte tillräckligt att partsställningen är ojämlik, utöver detta måste det 

även föreligga oskälighet. Vad som utgör oskälighet är en bedömningsfråga 

och kräver jämförelse. Av den anledning innehåller förarbetena en 

exemplifierande uppräkning, men denna uppräkning syftar inte till att vara 

uttömmande, utan hänsyn ska tas till att förhållande och värderingar kan 

förändras över tid.19 36§ AvtL kan exempelvis aktualiseras då de rekvisit 

som anges i de klassiska ogiltighetsgrunderna 28–33§§ inte riktigt är 

uppfyllda, men ”nästan” är det och utgör således ett komplement till dessa 

bestämmelser.20  

 

Generalklausulens praktiska betydelse är beroende av hur långt domstolen 

väljer att tillämpa den i sin bedömning. Prövningen måste utgöra en 

avvägning mellan den klagande partens befogade skyddsbehov och intresset 

av att avtalet ska utgöra en klar reglering med förutsägbara konsekvenser. 

Principen om pacta sunt servanda (avtal ska hållas) måste iakttas och 

upprätthållas.21 

 

36§ AvtL är i första hand klausulinriktad och syftar till att angripa oskäliga 

klausuler, inte hela avtal i stort.22 HD har i rättsfall påpekat att 

tillämpningen av 36§ AvtL förutsätter att det aktuella avtalet innehåller ett 

                                                
18 Ramberg & Ramberg (2017), s.54f.  
19 Grönfors (1995), s. 223f.; SOU 1974:83 s. 132; prop. 1975/76:81 s. 166., Ramberg & 
Ramberg (2016), s. 21, 89 
20 Ramberg & Ramberg (2017), s.55 
21 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz (2016), s. 333 
22 Se NJA 2009 N 3 



 15 

oskäligt avtalsvillkor. Resterande avtal får dock betydelse för bedömningen 

då en sträng klausul kan vägas upp av en fördel i en annan del av avtalet. 23 

 

Innehållet i avtalet spelar också roll för vilka rättsföljder som kan bli 

aktuella. När det gäller oskäliga avtalsvillkor blir i första hand jämkning 

eller åsidosättande aktuellt, men även andra delar än enbart den specifika 

klausulen kan påverkas. I sista hand kan hela avtalet lämnas utan avseende. 

Att förändra andra delar av avtalet bör dock enligt förarbetena ske 

restriktivt. Även parternas yrkande är av stor betydelse för rättsföljden.24 

 

2.5 Tolkningsprinciper  

2.5.1 Gemensam partsavsikt 

Tolkning av avtal går i första hand ut på att försöka finna den gemensamma 

partsavsikten. Kan partsavsikten fastställas med hjälp av andra tolkningsdata 

än avtalstexten får den avgörande betydelse och gäller framför avtalstexten. 

I praktiken blir ofta ordalydelsen utslagsgivande, trots att denna är sekundär 

till partsavsikten, på grund av dess starka bevisverkan. Den part som påstår 

något i strid med avtalstexten har bevisbördan för det. Finns det ett skriftligt 

avtal till stöd för påstående om avtal anses bevisbördan i princip fullgjord 

och det ankommer då på den andra parten att bevisa att parterna avtalat om 

annat.25  

 

2.5.2 Oklarhetsregeln 

Oklarhetsregeln kan spåras till den romerska rätten, i vilken oklarhetsregeln 

utformades som att vid oklarhet ska avtal tolkas till nackdel för den som har 

utformat avtalsbestämmelsen (in dubio contra stipulatorem eller contra 

                                                
23 NJA 1989 s. 614 
24 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz (2016), s. 334f.  
25 Adlercreutz (2013), s. 108 
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proferentem).26 Regeln är en av de traditionella tolkningsreglerna och syftar 

alltså till att lägga nackdelen för oklarheten på den som haft störst möjlighet 

att avvärja denna. Regeln aktualiseras främst vid skriftliga avtal, framförallt 

vid standardavtal på tryckta formulär som tillhandahålls av ena parten. 

Oklarheten behöver inte bestå i att ordalydelsen är mångtydig, utan kan 

utgöras av att avtalstexten redigeras på så sätt att läsaren blir ledd att rikta 

uppmärksamheten på villospår och samtidigt missa viktiga bestämmelser.27 

 

HD har i en mängd rättsfall hänvisat till oklarhetsregeln och fäst vikt vid att 

den part som utformat avtalet eller avtalsvillkoret uttryckt sig oklart, även i 

kommersiella avtalsrelationer.28 I senare rättsfall har HD dock varit kritisk 

mot regeln och uttrycks att den har mist sin stora praktiska betydelse, då en 

helhetsbedömning i första hand ska ske. I NJA 2010 s 416 förklarar HD 

dess tillämpningsområde begränsat och att regeln bör tolkas restriktivt.29  

 

2.6 Skiljeklausuler 

2.6.1 Allmänt & giltighet av skiljeklausuler 

En skiljeklausul är en överenskommelse, som ingås innan eller efter tvist 

uppstått, om att eventuella tvister ska lösas genom skiljeförfarande istället 

för i allmän domstol. Överenskommelsen kan utformas som en del av ett 

avtal eller som ett eget avtal. En giltig skiljeklausul utgör ett 

rättegångshinder, vilket innebär att en allmän domstol är förhindrad att 

pröva tvisten, så länge en part gör invändning om detta.30  Skiljeklausulen är 

exempel på klausuler som kan vara överraskande och tyngande, och av 

denna anledning är de inte längre giltiga i konsumentavtal enligt 6§ lagen 

                                                
26 Lehrberg (2016), s.215; Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz (2016), s.373 
27 Adlercreutz & Gorton (2010), s. 111 
28 Se t.ex.  NJA 1975 s. 484, NJA 1978 s. 223, NJA 1981 s.1072 och NJA 2006 s.53 för att 
nämna några 
29 Ramberg & Ramberg (2016), s. 186f.; Ramberg, Christina – Licensavtal, allmän 
avtalsrätt och Eric M Runesson. SvJT 2015 s.132 
30 Post (1999), s. 234 
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om skiljeförfarande.31 Skiljeklausuler kan jämkas eller lämnas utan 

avseende enligt 36§ AvtL om de används mot en underlägsen part och det 

finns en risk för att en underlägsen part av kostnadsskäl inte kan få sin sak 

prövad, då skiljemännens arvoden kan ses som en betungande kostnad.32 

Det finns dock fall då HD har tillåtit skiljeklausuler även gentemot 

underlägsna parter.33 

 

2.6.2 Prövning av skiljeklausuls giltighet 

Frågan om en skiljeklausul eller ett skiljeavtal är giltigt kan prövas av 

skiljemännen, men också av allmän domstol. Domstol kan ta upp frågan för 

prövning då part väcker fastställelsetalan om skiljeklausulens giltighet. En 

sådan dom vinner laga kraft och avgör frågan om giltighet slutgiltigt. 

Fastställelsetalan om giltighet kan väckas såväl före som under ett 

skiljeförfarande.34  

 

2.6.3 Skiljeklausuler och 36§ AvtL 

I lagarbetet till 36§ AvtL framhölls att det förbud som fanns mot 

skiljeklausuler inte var tillräckliga för att kunna angripa otillbörliga 

skiljeklausuler.35 Det framhölls att användande av skiljeklausuler i syfte att 

förhindra att en underlägsen part får sin sak prövad talar starkt för 

åsidosättande av klausuler. Utredningen framhöll vidare att domstolen bör 

göra principiella yttranden gällande otillbörliga skiljeklausuler för att 

klargöra att klausuler bör jämkas när det är fråga om vissa typer av avtal. 36 

 

Under remissbehandlingen av 36§ AvtL framfördes kritik mot 

generalklausulen. Kritiker framhöll värdet av skiljeförfarandet som institut 

                                                
31 Grönfors (1993), s. 42 
32 Se t.ex. NJA 1979 s. 666 och NJA 1987 s. 639  
33 Se NJA 1984 s. 229 och NJA 1992 s. 290 
34 Kvart & Olsson (2012), s. 66f.  
35 SOU 1974:83 
36 Post (1999), s. 237 
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och framförde önskemål om att begränsa jämkningsmöjligheten till 

konsumentförhållanden. Lagrådet var kritiska till att generalklausulens 

tillämpningsområde endast skulle begränsas genom praxis, och menade att 

detta istället borde ske genom en striktare lagreglering. 37   

 

Varken i betänkandet eller i propositionen till 36§ AvtL framhålls 

kostnadsaspekten eller underlägsen ekonomisk ställning som ett giltigt skäl 

för jämkning av skiljeklausuler. Grönfors är dock av den uppfattningen att 

intentionen i propositionen är att understryka underlägsenheten i ett 

avtalsförhållande som det avgörande och viktigaste, oberoende om det 

handlar om en konsumentförhållande eller inte.38  

 

2.7 Praxis  

Frågan om skiljeklausuler i kommersiella avtal kan åsidosättas med stöd av 

36§ AvtL har endast prövats av HD i sju fall sedan 36§ AvtL infördes år 

1976.  

 

En slutsats som kan dras vid studier av praxis på området är att 

skiljeklausuler generellt innebär för stora risker och är att anse som oskäliga 

i avtal mellan näringsidkare och konsumenter, medan de tvärtom inte är 

oskäliga i avtal mellan näringsidkare. Dock finns det fall i vilka en 

skiljeklausul mellan näringsidkare har ansetts oskälig. 39 

 

Framställningen i detta avsnitt är kronologisk, det vill säga att de utvalda 

fallen presenteras i den ordning som de avgjordes i HD, för att på så sätt 

visa på den utveckling som har skett. 

 

                                                
37 Prop. 1975/76:81 s. 146f., s.166 
38 Grönfors (1995), s.240 
39 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz (2016), s. 337f; Lindell (2012), s. 615f. 
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2.7.1 NJA 1979 s. 666 (SAPA)  

Fallet handlade om en skiljeklausul i avtal mellan näringsidkare. I detta fall 

spelade köparens underlägsna ställning och beroende av säljaren en 

avgörande roll, liksom den valmöjlighet mellan skiljeförfarande och allmän 

domstol som föreskrevs i klausulen.40 HD undanröjde klausulen eftersom 

den gav den starkare avtalsparten rätt att välja tvistlösningsfarande, då en 

sådan rätt med stor sannolikhet kunde missbrukas för att försvåra för den 

svagare parten att komma till sin rätt med hänsyn till de relativt höga 

kostande ett skiljeförfarande kan innebära.41 

 

HD lägger vidare vikt vid att det handlade om icke-jämbördiga 

näringsidkare. Käranden hade begränsad erfarenhet av avtalstypen och 

begränsade ekonomiska resurser. Klausulen hade en undanskymd placering 

i avtalet och diskuterades inte vid avtalets ingående, vilket enligt HD 

förklarar att käranden inte förstod innebörden av den.42 

 

2.7.2 NJA 1987 s 639 (Österlen-Hus AB) 

Även detta fall handlade om en skiljeklausul i ett avtal mellan näringsidkare, 

men i vilket den ena parten intog en anställningsliknande ställning.43 HD 

uttalade i sina domskäl att skiljeklausulen tydligt framgick av avtalet och 

inte kunde ha undgått kärande. Även om käranden inte kände till 

rättsverkningarna av en sådan klausul kan det inte ensamt medföra att hon 

inte ska vara bunden av avtalet. Bedömningen gjordes istället utifrån hur en 

förståndig motpart hade uppfattat avtalstexten. Utgången i målet blev likväl 

att skiljeklausulen förklarades oskälig, med anledning av att käranden intog 

en underlägsen ställning och att det fanns vissa likheter med ett typiskt 

anställningsavtal.44  

                                                
40 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz (2016), s. 338 
41 Ramberg & Ramberg (2016), s. 192 
42 NJA 1979 s. 666 
43 Grönfors (1993), s. 42f.  
44 Post (1999), s. 244 
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2.7.3 NJA 1992 s. 290 (Acard) 

Detta fall är det senaste rättsfallet i vilket HD haft att pröva en skiljeklausul 

med stöd av 36§ AvtL. Fallet handlade visserligen om ett franchiseavtal 

men kan likväl tjäna som exempel för HD:s bedömningsgrunder. Två 

näringsidkare hade ingått ett franchiseavtal inkluderande en skiljeklausul. 

Den ena näringsidkaren ville få skiljeklausulen jämkad med anledning av att 

han saknade tillgångar.45 HD upprätthöll skiljeklausulen då den ansågs vara 

av kommersiell natur, men framhöll att franchiseavtal i många fall har stora 

likheter med anställningsavtal och bör då föranleda en annan bedömning. 46 

 

Detta fall kan ses som en skärpning från HD:s sida avseende kraven för att 

åsidosätta skiljeklausuler i avtal mellan näringsidkare ska bli aktuellt.  Trots 

att omständigheterna i detta fall är snarlika med NJA 1979 s. 666 kom 

jämkning inte i fråga. Båda fallen handlade om en avtalspart som intog en 

underlägsen ställning på grund av sina bristande ekonomiska förutsättningar 

och sin bristande kunskap. HD uttalade i detta senare fall att en annan 

utgång vore möjligt i målet om en person i den situationen behövde skydd 

motsvarande det en konsument kan behöva till följd av de kostnadsrisker 

som är förknippade med ett skiljeavtal. 47 

 

 

                                                
45 Post (1999), s. 245 
46 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz (2016), s. 338 
47 Post (1999), s. 245 
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3 Amerikansk avtalsrätt  

3.1 Amerikanska rättsystemet - Common 
law 

Den amerikanska rätten har, liksom USA i stort, sin bakgrund i England. De 

ursprungliga tretton brittiska nordamerikanska kolonierna som bildade USA 

tillämpade av naturliga skäl engelsk rätt och det engelska rättssystemet, 

common law.48 Successivt har den engelska rätten tagits upp i de olika 

amerikanska delstaterna (med undantag för Louisiana som främst har 

influerats av den franska Code Civil). Common law utmärks av 

domarskapad sedvanerätt, med avsaknad av reglering på stora centrala 

rättsområden. Eftersom common law baseras på rättspraxis får kunskap om 

avtalsrättsliga regler hämtas från just praxis. 49 

 

USA är en federal statsbildning med delstatlig regleringsmakt. Utmärkande 

är att USA i princip består av ett femtiotal olika, dock närbesläktade, 

rättssystem (till skillnad från Sverige som endast har ett rättssystem med 

nationell rätt). Grundlagen och den federala regleringen äger dock företräde 

framför delstatliga regleringar. På de rättsområden som är förbehållna 

delstaterna finns det inte någon federal reglering. För det fall då det saknas 

lagstiftning på ett område, ska de federala domstolarna tillämpa delstatens 

egna common law.50 I praktiken ser delstatsdomstolarna givetvis till 

varandras avgöranden och utvecklar därför ofta praxis i liknande riktning. 51 

 

Likartad reglering uppnås också genom att delstaterna frivilligt antar 

enhetlig lagstiftning. Ett viktigt institut på området är The National 

Conference of Commissioners on Uniform State Law (ULC), som sedan 

                                                
48 Bogdan (2013), s. 121 
49 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz (2016), s.347f. 
50 Erie Railroad Company v. Tompkins (304 U.S.64, 1938) 
51 Bogdan (2003), s. 129f 
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slutet av 1800-talet har tagit fram ett antal uniforma modellagar. Den 

viktigaste och mest framgångsrika av dessa modellagar är Uniform 

Comercial Code (UCC) (se nedan). 52 

 

3.2 Central lagstiftning 

3.2.1 The Federal Arbitration Act (FAA) 

The federal Arbitration Act (FAA) är en federal lag och har beskrivits som 

slutet på en era av domstolsfientlighet mot skiljeförfaranden i USA, då den 

syftar till att legitimera skiljeförfarande och förankra dess systematiska 

position som dömande mekanism.53  FAA är tillämplig på alla avtal 

innefattande en handelstransaktion och äger företräde framför statlig lag på 

avtal som omfattas av lagen. Även om ett avtal regleras av statlig lag, som 

inte tillåter skiljeavtal, kan en skiljeklausul ändå vara verkställbar under 

FAA.54 Parter kan dock införa en lagvalsklausul som stadgar att deras 

skiljeavtal ska regleras av statlig lag, istället för federal lag.55  

 

3.2.2 Uniform Comercial Code (UCC) 

Uniform Commercial Code från år 1951 (med senare ändringar) är inte en 

federal lag, utan en modellag som har använts som förebild för CISG och 

andra principsamlingar och som med endast mindre avvikelser har antagits i 

alla delstater (dock inte i sin helhet i Loisiana). UCC togs fram med hjälp av 

inventering av handelsbruk och sedvänjor inom det amerikanska 

näringslivet och skiljer sig därför på många sätt från de vanliga principerna 

inom common law, till förmån för regler som är bättre lämpade ur ett 

handelsrättsligt perspektiv. UCC täcker stora delar av affärsrätten och 

                                                
52 Ibid. s. 131 
53 Carbonneau (2009), s. 80 
54 Preston v. Ferrer (552 US 346, 2008) 
55 Volt Info Sciences, INC v. Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University., 
489 U.S. 468 (1989) 
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reglerar kommersiella transaktioner, såsom köp och olika betalningsformer, 

men är inte uteslutande tillämplig på näringsidkar-förhållandet. Det finns 

dock ett antal regler som endast gäller B2B (mellan näringsidkare). 56 

 

UCC 2-302 reglerar unconscionable contracts or clauses. Innebörden av 

bestämmelsen är att en domstol kan besluta att part inte behöver prestera i 

enlighet med ett ingånget avtal, men domstolen kan också begränsa ett 

avtals giltighet för att undvika ett orimligt resultat. Bestämmelsen äger 

allmän tillämpning och är alltså inte begränsad till konsumentförhållanden, 

trots att hänsyn tas till partskonstellationen vid bedömning. Bestämmelsens 

placering i UCC innebär att det är en köprättslig bestämmelse, men den har 

fått en bredare räckvidd, bl.a. genom att den ordagrant ingår i Restatement 

of Contracts §208.57  

 

Restatement of Contracts är en av flera Restatements som tas fram av 

American Law Institute, grundat år 1923 av flera olika organisationer. Dessa 

utgörs av kodifikations-liknande dokument som beskriver gällande rätt i 

form av rättsliga regler på olika områden. Dokumenten utgör en ansenlig 

beskrivning av rättsläget och refereras till av både domare och jurister, men 

är inte bindande.58  

 

3.3 Avtalsrättsliga principer 

3.3.1 Freedom of contracts (avtalsfrihet) 

Avtalsfriheten kan ses som en del av var och ens individuella 

självständighet. Var och en har rätt att ingå avtal och att förhandla och 

formulera avtalsvillkoren. Avtalsfriheten i USA har upphöjts jämfört med 

principens betydelse i den engelska rätten eftersom den slås fast i 

konstitutionen. Ideologiskt förstärks avtalsfriheten av den pragmatiska 

                                                
56 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz (2016), s.348; Bogdan (2003), s. 131 
57 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz (2016), s. 378 
58 Bogdan (2013), s.124 
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synen att ekonomiska förbindelser är mest effektiva då parterna själva 

önskar det och är fria att förhandla med varandra för att skapa ömsesidiga 

önskvärda villkor.59 

 

Trots att avtalsfrihet är en fundamental princip även i USA, är den inte 

oinskränkt. Avtal slutna av exempelvis parter med ojämbördig 

förhandlingsstyrka, eller då det förekommit fel i avtalsslutet, kan angripas.60 

 

3.3.2 The morality of Promise (pacta sunt 
servanda) 

The morality of promise motsvarar den princip som i Sverige kallas för 

avtalsbundenhet. Principen innebär att det finns en moralisk, likväl som en 

juridisk, skyldighet att upprätthålla sina kontraktuella skyldigheter. Avtal 

ska inte enbart hållas för att skydda ekonomisk interaktion, utan också för 

att det är moraliskt fel att bryta avtal. Just den moraliska aspekten är något 

som domstolar ofta återkommer till när det gäller avtalsrätt.61  

 

3.4 Att angripa oskäliga avtalsvillkor med 
stöd av unconscionability 

3.4.1 Unconscionability62 

Inom den amerikanska avtalsrätten talar man inte om oskäliga avtalsvillkor 

på samma sätt som man gör i den svenska rätten. För att kunna åsidosätta ett 

oskäligt avtalsvillkor eller ogiltigförklara ett avtal krävs istället att det 

föreligger unconscionability.  

                                                
59 Blum (2013), s. 9f 
60 Ibid. s. 10 
61 Ibid. s. 11 
62 Eftersom det saknas en optimal svensk översättning av det amerikanska begreppet 
(unconscionability, unconscionable) kommer originalspråket att användas kontinuerligt i 
denna framställning. 
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Begreppet unconscionable saknar entydig motsvarighet eller översättning i 

svensk rätt. Klart är att det är ett starkt ord, som innebär att det aktuella 

avtalsvillkoret ska vara upprörande, ”samvetslöst” eller liknande för att 

aktualisera bestämmelsen. Det är alltså troligen att se som ett starkare 

begrepp än svenskans ”oskälighet”, men är den mest likvärdiga 

motsvarigheten inom rättssystemen. 63 Begreppet definieras varken i UCC, 

eller någon annanstans. Uppdelning har dock gjorts mellan procedural och 

substantial unconscionability.64 

 

Procedural unconscionability (processuell ”oskälighet”) refererar till fel 

eller orättvisa i processen (unfairness in the bargaining process). Exempel 

på situationer som omfattas är då villkor har dolts finstilt eller uttryckts 

oklart, när det råder extrem ojämlikhet i förhandlingsstyrka mellan parterna 

eller då det finns bevis som tyder på att ena parten inte förstått villkoren 

fullt ut. 65  

 

Substantive unconscionability (materiell ”oskälighet”) syftar på orättvisa 

eller ojämlikhet i villkoren i sig; villkoren i sig är för hårda. Exempel på 

situationer det kan handla om är uppenbart fördelaktigt och ensidigt 

upprättade avtal eller villkor, ansvarsfriskrivningar om garanti, begränsning 

av skador eller processuella fördelar. 66  

 

Det råder delade meningar om både procedural och substantive 

unconscionability ska föreligga för att domstolen ska kunna förklara ett 

avtal icke-verkställbart, eller om det är tillräckligt att endera av dem 

föreligger. Frågan har diskuterats i ett rättsfall från 1984, Maxwell v. 

Fidelity Fiancial Services. I fallet konstaterades att substantial 

unconscionability förelåg och att detta ensamt var tillräckligt för att avtalet 

skulle förklaras unconscionable.  Domstolen uttalade samtidigt att om 

                                                
63 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz (2016), s. 378 
64 Klass (2010), s. 117 
65 Blum (2013), s. 459ff.; Klass (2010), s. 117ff  
66 Ibid. 
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enbart procedural unconscionability föreligger så kan parten även yrka på 

ogiltighetsgrunder (som fraud, misrepresentation, duress eller mistake). 

Innan detta fall avgjordes krävdes att både substantive och proceudral 

unconscionability förelåg, men detta grundats främst på ovillighet att rubba 

avtal, snarare än att doktrin förespråkade det. 67 

 

3.4.2 Rättsföljder  

Både UCC och Restatement (second) lämnar till domstolen att avgöra den 

mest lämpliga rättsföljden vid ett unconscionable avtal eller avtalsvillkor. 

Vid sin bedömning tar domstolen hänsyn till, men är inte bunden av, vad 

motparten yrkar. I praxis kan urskiljas tre tydliga linjer för domstolens 

bedömning avseende rättsföljden; antingen ogiltigförklaras hela avtalet, det 

aktuella villkoret i sig ändras eller så bortser domstolen från det. 68 

 

3.4.3  Överanvändning av unconscionability-
doktrinen? 

 Unconscionability är en vag och godtycklig doktrin och kan därför 

uppfattas som åberopbar i varje fall då avtalsparterna inte är fullständigt 

jämbördiga och den svagare parten invänder mot avtalsvillkor. Det bör 

därför poängteras att domstolarna är försiktiga i sin tillämpning av 

doktrinen. Doktrinen är förvisso väldigt bred, vilket påverkar 

förutsägbarheten i domstolens bedömning.  De flesta domstolar gör dock en 

väl avvägd bedömning av de två grenarna procedural och substantive 

unconscionability och kräver oftast att båda två är uppfyllda. Detta innebär 

inte att diskrepans mellan förhandlingsstyrka och sofistikation saknar 

                                                
67 Maxwell v. Fidelity Financial Services (184 Ariz.82, 907 P.2d 51, 1995 Ariz. 107, 204 
Ariz. Adv. Rep. 3) 
68 Blum (2013), s. 461 
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betydelse, utan är snarare en förklaring till hur den starkare parten kunde dra 

nytta av den svagare.69 

 

3.5 Tolkningsprinciper (Interpretation 
principles) 

Liksom den svenska rätten innehåller den amerikanska rätten vissa 

tolkningsprinciper för att utröna avtalets innebörd och för att ta ställning till 

om unconscionability föreligger.  

 

3.5.1 Four corners rule 

Four corners rule är en princip inom common law som säger att bevis om 

avtalets innehåll är begränsat till det som återfinns inom avtalets ramar; det 

som ryms inom kontraktets fyra hörn. Tanken bakom principen är att främja 

förutsägbarhet och integriteten av det skriftliga avtalet. 70  

 

3.5.2 Parol evidence rule 

Vid avtalstolkning och avtalstillämpning är det i den amerikanska rätten 

enligt parol evidence rule inte tillåtet att föra bevis om vad som förekommit 

muntligen för att förändra, utöka eller motsäga vad som framgår av 

dokumentet. Det är alltså endast det skriftliga avtalet som ska läggas till 

grund för att fastställa avtalsvillkoren.71 Det skriftliga avtalet anses 

motsvara parternas vilja vid den tidpunkt då maximal överenskommelse 

föreligger, samt att rättigheter och skyldigheter som inte är inskrivna i 

                                                
69 Ibid. s. 462f. 
70 Rosengren, Jonas – Engelsk avtalstolkning i ett svenskt perspektiv, SvJt 2010 s. 6 
71 Stone & Adams (2012), s. 176; Hellner (1993), s. 185 ff. 
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avtalet, trots att de accepterats i ett tidigare stadie, inte var avsedda att 

bevaras.72  

3.5.3 Contra proferentem rule 

Contra proferentem rule är en regel inom den amerikanska rätten 

motsvarande den svenska oklarhetsregeln. Principen används både för att 

tillämpa ett oklart avtalsvillkor till nackdel mot den som har författat det, 

men också mot den som åberopat en oklar bestämmelse för att på så sätt 

undgå en förpliktelse som åvilar denna enligt avtal eller utfyllande rätt. I 

rättspraxis har det framhållits att regeln endast ska verka som en sista utväg, 

när andra tolkningsmetoder inte ger utslag.73 

 

3.6 Skiljedomsklausul 

Skiljeförfarande har blivit det främsta sättet att lösa tvistemål i det 

amerikanska näringslivet och inom den internationella handeln. 74 Tidigare 

fanns det en viss fientlighet inom domstolsväsendet mot skiljeklausuler, 

men användandet av dessa är idag utbrett, accepterat och efterlevt. Det är 

numera tillåtet att lösa nästan alla civilmål genom skiljeförfarande i USA. 75  

Skiljeavtal kan ingås antingen genom att parterna efter tvisten uppstått 

kommer överens om att lösa tvisten genom skiljeförfarande, eller genom att 

införa en skiljeklausul i sitt avtal avseende eventuella framtida tvister. 

Oavsett när överenskommelse träffas bör den vara skriftlig och uppfylla 

kraven för avtalsgiltighet. 76 

 

Klausulen utformas ofta på ett standardiserat sätt, exempelvis ”Any disputes 

arising under this contract shall be submitted to arbitration under the rules 

of [valfritt skiljedomsinstitut]”. Oftast är skiljeklausulen integrerad i ett 

                                                
72 Chirelstein (2006), s.  98 
73 Rosengren, Jonas – engelsk avtalstolkning i ett svenskt perspektiv. SvJt 2010 s. 17f.  
74 Carbonneau (2009), s.1 
75 Klass (2010), s. 141 
76 Carbonneau (2009), s. 11 
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större avtal, men kan också utgöra ett eget separat avtal, med hänvisning till 

det huvudsakliga avtalet. 77 

 

3.6.1 Giltighet av skiljeklausuler  

FAA Section 2 stadgar att en klausul om att skiljeförfarande ska tillämpas 

vid framtida tvist mellan parterna om klausulen är giltigt, verkställbart och 

oåterkalleligt, förutom då det finns stöd i lag eller praxis för att återkalla ett 

sådant avtal (”grounds as exist at law or in equity for the revocation of any 

contract”). Som en konsekvens av detta kommer oftast giltigheten av 

skiljeklausulen bestämmas utifrån den lag som reglerar avtalet i dess 

helhet.78 

 

3.6.2 Skiljeklausuler och unconscionability 

Skiljeklausuler kan angripas med stöd av unconscionability-doktrinen. I den 

ovan nämnda sektion 2 FAA har domstol tolkat in unconscionability och 

rättfärdigar på så vis användandet av doktrinen vid bedömning. 79 

 

Vid bedömning om en skiljeklausul ska upprätthållas ser domstolen också 

till dess innehåll, t.ex. om ett krav från båda, eller endast ena, parter kommer 

bli föremål för skiljedom, eller om skiljedomsbestämmelserna sannolikt 

kommer gynna den ena parten över den andra.80  

 

                                                
77 Ibid. 
78  Klass (2010), s. 141 
79  Ibid. 
80 Ferguson v. Countrywide Credit Industries Inc, 298 F.3d 778 (9th Cir. 2002); Klass 
(2010), s. 141f 
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3.7 Praxis 

3.7.1 Flores v. Transamerica HomeFIrst Inc.  

Domstolen konstaterade i fallet, som handlade om ett kommersiellt 

skiljeavtal, att ett ensidigt upprättat avtal, som den andra parten inte får 

möjlighet att omförhandla, medför att procedural unconscionability 

föreligger. När käranden stämmer svaranden för bland annat otillbörliga 

affärsmetoder begärde svaranden att skiljeförfarande skulle tillämpas enligt 

skiljeklausulerna i låneavtalet, vilket käranden signerat. Domstolen avslog 

begäran om skiljeförfarande och kom fram till att skiljeklausulen var 

unconscionable och ogenomförbar. 81  

 

3.7.2 D’Antuno v. Service Road Corp. 

Fallet handlade om tre stycken dansare som ingått ett leasingavtal (inte 

anställningsavtal) med Service Road gällande den scen de nyttjade i sitt 

arbete. Avtalet presenterades som ett standardavtal, vilket dansarna 

signerade omedelbart utan att läsa igenom det. Direkt ovanför signaturraden 

fanns en skiljeklausul, vilken dessutom var understruken och skriven i 

versaler. Dansarna hävdade att de inte samtyckt till hyreskontraktet, vilket 

domstolen avvisade. Domstolen konstaterade att de hade en skyldighet att 

läsa avtalet, av vilket skiljeklausulen klart framgår och klubbägaren hade 

inte försökt avhålla eller avråda dem från att läsa avtalet. 82  

 

Domstolen delade upp fallet i två frågor, dels frågan om avtal förelåg (om 

dansarna samtyckt), dels fråga om giltighet (om klausulen var giltig och 

verkningsfull).83 

 

                                                
81 Flores v. Transamerica Homefirst Inc, 93 Cal. App. 4th at 853 (2002) 
82 D’Antuono v. Service Road Corp., 789 F. Supp. 2d 308 (2011) 
83 Ibid. 
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Skyldigheten att läsa avtalet är relevant för frågan om avtal förelåg, men 

unconscionability-doktrinen tar sikte på giltigheten av det överenskomna 

(det finns dock en viss överlappning eftersom procedural unconscionability 

tar sikte på omständigheterna under vilka samtycket lämnades). Efter att 

domstolen konstaterat att dansarna var bundna av sitt samtycke till 

skiljeklausulen, prövade domstolen om skiljeklausulen var 

unconscionable.84   

 

Domstolen fann inget fel i ingåendet av avtalet; ingen hade hindrat dansarna 

från att läsa avtalet eller från att skaffa juridisk rådgivning gällande 

villkoren. Att avtalet presenterades som ett ”take it or leave it”-erbjudande 

var inte tillräckligt i sig för att göra skiljeklausulen unconscionable. 

Dansarna argumenterade för att skiljeklausulen var substantively 

unconscionable, baserat på tre omständigheter: 

(1)  Det är inte möjligt att föra grupptalan  

(2) Det skapar förskjutning av kostnader (förlorade part skulle betala 

den vinnande partens kostnader) 

(3) Det förutsätter att talan väcks inom sex månader85  

 

Domstolens slutsats var att dessa omständigheter inte var tillräckligt 

drakoniska för att övervinna fördelarna med ett skiljeförfarande, som att 

förfarandet är snabbt och informellt, och därför kunde domstolen inte heller 

bedöma avtalet som substantively unconscionable.  86  

 

3.7.3 AT&T Mobility LLC v. Concepcion 

Fallet utgjordes av en grupptalan mot AT&T för vilseledande 

marknadsföring. Avtalet som ingåtts mellan medlemmar av gruppen och 

AT&T innehöll en skiljeklausul och AT&T krävde därför att 

skiljeförfarande skulle tillämpas när tvist uppstod. Käranden motsatte sig 

                                                
84 Blum (2013), s.133ff. 
85 D’Antuono v. Service Road Corp., 789 F. Supp. 2d 308 (2011) 
86 Ibid. 
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detta eftersom skiljeförfarande inte tillåter grupptalan och det var därför 

olagligt enligt statlig lag i Kalifornien. Frågan i Högsta domstolen blev 

därför om FAA konsumerar statlig lag som inte tillåter avtal som förbjuder 

grupproccesuellt skiljedomsförfarande. 87 

 

Domstolens slutsats blev att om parterna avtalat om att grupptalan inte ska 

vara möjligt kan detta inte heller framtvingas. Det vore oförenligt med syftet 

bakom FAA. Att ställa krav på att det ska vara möjligt att föra en 

grupprocess i varje skiljeförfarande förändrar naturen av skiljeförfarandet 

och tar bort det grundläggande grunddraget av effektivitet och informalitet. 

Skiljeklausulen var därför inte att se som unconscionable.88  

 

Domstolen framhöll att det aktuella avtalet var rättvist för alla inblandade, 

och beslutet bör ses i ljuset av det. Ett avtal som inte är lika rättvist, till 

exempel i ett konsumenträttsligt fall, kan frammana ett annat beslut. 89 

                                                
87 AT&T Mobility LLC v. Concepcion (131 S.Ct.1740, 2011) 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
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4 Jämförande slutsats  

För att besvara de inledande frågeställningarna kan konstateras att både det 

svenska och det amerikanska rättssystemet uppställer verktyg för att komma 

tillrätta med skiljeklausuler som är att se som oskäliga. Det svenska 

rättssystemet tillhandahåller möjligheten genom 36§ AvtL och den 

amerikanska motsvarigheten finns i UCC 2-302. Båda regleringarna är dock 

tämligen vaga och har därför vidareutvecklats och tolkats genom praxis och 

doktrin.  Trots att det rör sig om påtagligt olika rättssystem, härrörande från 

två skilda rättsfamiljer, kan likheter likväl urskiljas på det aktuella området. 

Vid genomgång av praxis på området, är det tydligt att det finns en stark 

ovilja från domstolarnas sida att lägga sig i och justera avtalsförhållanden 

mellan kommersiella avtalsparter. Avtalsfriheten har en stark förankring i 

både det svenska och det amerikanska rättssystemet och i en majoritet av 

rättsfallen vinner denna princip företräde framför oskäliga villkor.  

 

En annan likhet som kan urskiljas, gäller bedömningsgrunderna för 

oskälighet respektive unconscionability. Inom båda ländernas rättssystem 

har man en regel som verkar till nackdel för den part som utformat oklara 

avtalsvillkor, den svenska oklarhetsregeln och den amerikanska contra 

proferentem rule. 

 

Något som tillmätts stor betydelse vid bedömning inom rättspraxis är 

huruvida det är fråga om jämnstarka parter eller någon av parterna intar en 

underlägsen ställning. Denna fråga regleras genom den svenska 

skyddsprincipen, vilken syftar till att skydda den svagare parten. Även 

ekvivalensprincipen präglar frågan, då det ideala tillståndet innebär jämvikt 

mellan parter och deras respektive prestationer. Den amerikanska rätten 

förefaller sakna motsvarande princip. Istället bedöms det skyddsvärda 

intresset inom ramen för unconscionability, under den processuella 

unconscionability, inom vilken man tar hänsyn till ojämlikhet i 

förhandlingsstyrka.  
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Oskäliga avtalsvillkor och unconscionable contract terms är inte att se som 

likvärdiga företeelser och bör därför inte användas som direkta 

översättningar. Det står klart att den amerikanska unconscionability-

doktrinen ställer upp högre krav för att åsidosätta ett villkor än vad den 

svenska skälighetsbedömningen gör. Det är därför troligt att ett amerikanskt 

avtalsvillkor som bedöms unconscionable i en amerikansk domstol även 

hade bedömts som oskäligt i en svensk domstol. Däremot är det inte lika 

säkert att ett svenskt avtalsvillkor som i svensk domstol bedömts oskäligt 

skulle vara att se som unconscionable i en amerikansk domstol. Det svenska 

rättsläget kan dock sägas ha förändrats genom NJA 1992 s 290. Fallet får 

ses som ett paradigmskifte på det svenska området, vilket numera går mot 

en mer amerikansk bedömning, som ställer högre krav för att ingripa på 

avtalsfriheten och skiljeinstitutet.  

 

Vad som bör beaktas gällande den amerikanska rätten är återigen att det rör 

sig om många olika stater med skilda rättssystem. Inom respektive stat kan 

regler, principer och tolkningsmetoder till viss del skilja sig åt, och därför 

skilja sig åt från de slutsatser som presenterats i denna framställning. 
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5 Avslutande rättspolitisk  
diskussion 

Att domstolen går mot ett mer restriktivt ingripande i avtal skapar starkare 

incitament för noggrannhet vid avtalsslut. Det bör ligga i avtalsparternas 

respektive intressen att noga läsa igenom de avtalsvillkor som presenteras 

och att inte ingå avtal utan föregående förhandling.  

 

Även ur ett formellt rättssäkerhetsperspektiv bör avtalsfriheten respekteras 

och upprätthållas. Näringsidkare som ingår avtal bör själva få bestämma hur 

dessa avtal ska utformas och hur eventuella tvister ska lösas utan en alltför 

stor risk för åsidosättande av villkor från rättsväsendets sida. 

 

Trots det anförda finns det situationer då jämkning eller åsidosättande bör 

komma ifråga, till exempel då förutsättningar har förändrats eller någon av 

avtalslagens ogiltighetsgrunder föreligger. Enbart det faktum att en part inte 

har läst igenom avtalet tillräckligt noga och därför inte varit medveten om 

vad som densamme har samtyckt till, bör inte leda till att en klausul 

åsidosätts. Jag anser därför domstolens bedömning i det ovan anförda 

amerikanska fallet D’Antuno v. Service Road Corp vara fullständigt korrekt.  

 

Även rättsekonomiska skäl talar för att upprätthålla en utbredd avtalsfrihet 

vid upprättande av skiljeklausuler. Liksom framfördes i lagarbetet med 36§ 

AvtL är skiljeinstitutet ett värdefullt institut med många fördelar och det bör 

därför skyddas och inte undergrävas. Skiljeförfaranden är typiskt sett 

mindre formellt, samhällsekonomiskt billigare och effektivare än en 

domstolsprövning. Parterna har större möjligheter att påverka och styra 

tvisten och parterna själva kan välja skiljedomare med relevant erfarenhet 

och expertis på området, för att på så sätt lättare nå kompromissande 

lösningar.  
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Avtalsfriheten möjliggör dessutom för parter att ställa upp sina egna regler 

för sitt skiljeförfarande. Parterna kan utforma processen utifrån sina behov, 

åsidosätta lagregler eller processregler som inte lämpar sig för deras 

situation och tillämpa andra processuella regler som de tycker behövs för att 

uppnå rättvisa och slutgiltighet. 

 

En alltför sträng reglering av avtalsvillkor och alltför vidsträckta möjligheter 

att angripa desamma undergräver de fundamentala grunder som 

avtalsfriheten som princip bygger på och bör därför balanseras noggrant mot 

de motstående intressen som finns inom avtalsrätten med beaktande av 

skydds- och skälighetsprincipen. Den ökade betydelsen av snabb 

kommunikation och snabba lösningar talar starkt för ett kraftfullt 

skiljeinstitut som alternativ tvistlösningsmetod och kastar en konservativ, 

och till viss del förlegad, skugga över det traditionella domstolsförfarandet.   
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