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Sammanfattning 

 

 

De lagar som i Sverige reglerar avtal är till stor del dispositiva. Detta inne-

bär att parterna själva kan besluta om hur avtalet ska utformas och vad det 

ska innehålla. För att förenkla processen vid avtalsförfattande använder sig 

många bolag av standardavtal. Det finns flera olika former av standardavtal 

och bland dessa former finns den typ av standardkontrakt som närmast kan 

beskrivas som ett standardförslag. Detta standardförslag används vid avtals-

förhandlingar och i majoriteten av dessa avtalsförhandlingar är det den sva-

gare parten som måste förhålla sig till den starkare partens avtal. 

Denna uppsats syftar till att utreda vilka konsekvenserna blir av att utgå från 

motpartens avtal i jämfört med att utgå från det egna avtalet. 

Uppsatsen har funnit att den påverkan valet av avtal har ger olika stor på-

verkan beroende på vad som eftersträvas. Om det ses ur ett vinstmaxime-

ringsperspektiv spelar det ingen större roll vilket avtal som används. Under 

vissa avtalspunkter kan en direkt påverkan på vinstmöjligheterna ursköljas 

men på det stora hela är skillnaderna ganska små. Om man istället ser det ur 

ett perspektiv där de mål som eftersträvas inte gäller vinst utan istället be-

handlar andra skäl, som att ge ett professionellt intryck eller att skapa en 

trygghet för ägarna, har det en stor betydelse vilket avtal som används. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Området avtalsrätt är stort och omfattar många olika lagar, vilka lagar som berörs beror 

på vad avtalet behandlar. Avtal som gäller handel med varor tar nästan alltid sin grund i 

tre olika lagar. Dels avtalslagen som innehåller regler om hur ett avtal kommer till stånd 

och när ett avtal kan anses ingånget, dels köplagen alternativt konsumentköplagen. Om 

handeln sker mellan en näringsidkare och en konsument används konsumentköplagen 

som till största delen är indispositiv. Detta betyder att parterna inte kan avtala bort la-

gens bestämmelser. Om den handel som ska regleras i avtalet istället sker mellan två 

parter på samma nivå, till exempel två näringsidkare eller två privatpersoner, används 

köplagen. De bestämmelser som finns i denna lag är precis som de regler kring avtals 

ingående som finns i avtalslagen dispositiva och kan avtalas bort av parterna. Att dessa 

två huvudlagar är dispositiva ger avtalsparterna mycket stora friheter när de författar sin 

avtal. Ofta faller vissa delar av ett avtal in under andra lagar som inte är helt dispositiva 

men till allra största delen är alltså kommersiella avtal dispositiva och kan författas en-

ligt parternas tycke. 

Lagen ger alltså inte några särskilda begränsningar kring hur ett avtal kan se ut eller vad 

det ska innehålla. Processen med att skriva avtal kan dock vara omständig och för en 

part som genomför hundratals affärer varje dag är det helt enkelt inte möjligt att skriva 

ett nytt avtal för var och en av dessa situationer. Som lösning på detta problem används 

inom de flesta branscher idag standardavtal. Standardavtal kan ta många olika former 

men i grund och botten är det ett avtal som till varierande omfattning är färdigskrivet 

och klart att användas i avtalsförhandlingar.  Det avtal som utgår från burkar vara skri-

vet av den starkare parten men det finns även andra lösningar, till exempel så kallade 

agreed documents som är skrivna av representanter för både säljare och köpare och 

tänkta att användas av båda parterna genensamt.  

Vid juridiska granskningar inom området avtalsrätt brukar fokus ligga kring antingen 

själva innehållet i avtalet och vilka regler och begränsningar som finns i de olika köpla-

garna. Fokus kan även ligga kring skedet då avtalet ingicks och de regler om detta som 

finns i avtalslagen. Det finns även ytterligare ett område som kan behandlas, detta gäller 

de skäl ett bolag har för att över huvud taget använda sig av standardavtal. Det är detta 

sista område som ska behandlas i denna uppsats.  

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att klargöra om ett aktiebolags avtalssituation är bättre om 

ett eget standardavtal används jämfört med om antingen en motparts avtal används eller 

om inget avtal alls används.  

1.3 Avgränsning 

Denna uppsats inom avtalsrätt kommer i första hand granska den handel som bedrivs 

mellan bolag, så kallade kommersiella avtal. Anledningen till detta är i första hand att 

avtal som gäller mellan näringsidkare och privatpersoner är omgärdade av tvingande 

lagstiftning och skillnaden mellan vilka konsekvenserna blir beroende på vilket avtal 

som används är därför begränsade. För att koncentrera uppsatsen kring svensk lagstift-

ning faller endast affärer inom Sverige inom uppsatsen. Avgörande när avtalsrutiner ska 
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granskas är att det är fastslaget mellan vilken typ av avtalsparter avtalet gäller. Denna 

uppsats kommer behandla rutiner för mindre grossistbolag som handlar med datorkom-

ponenter. 

Det som ska utredas avgränsas till två olika frågor. Den första frågan gäller vilken på-

verkan bruket av standardavtal har på aktiebolags möjligheter att maximera sin vinst. 

Den andra fråga ska utreda hur aktiebolags avtalsmöjligheter enligt en rad andra punkter 

påverkas. Utöver dessa två frågor kommer ingen utredning ske.  

1.4 Metod 

För att konkretisera uppsatsens avgränsning men även för att få en mer verklighetsnära 

anknytning kommer denna uppsats utgå från situationen för ett visst aktiebolag. Aktie-

bolaget, Communica Datadistribution AB, är beläget i Solna norr om Stockholm. Bola-

get hade 2009 elva anställda och omsatte ca 50 miljoner. En majoritet av alla leverantö-

rer återfinns utomlands samtidigt som en majoritet av kunderna återfinns i Sverige, 

samtliga dessa kunder är juridiska personer.   

För att skapa en förteckning över hur den juridiska avtalssituationen ser ut enligt tre si-

tuationer kommer de juridiska följderna av dessa utredas enligt tio parametrar. De tre si-

tuationer som ska utredas är först situationen då ingen av de parter som förhandlar har 

ett färdigt avtal och istället måste förlita sig på lagtext och branschpraxis. Andra situa-

tionen som ska utredas är den då endast köparen har ett färdigt avtal och parterna utgår 

från detta när avtalet ingås. Slutligen ska situationen då endast säljaren har ett färdigt 

avtal som används utredas. Skälet till att situationen då båda parter har egna avtal ute-

lämnas är att denna avtalssituation varierar från gång till annan helt beroende på hur 

parternas förhandlingar slutar. De tio parametrar som denna bedömning sedan kommer 

utgå från har valts ut med hänsyn till att dessa var de vanligast förekommande avtals-

punkterna vid en genomgång av ett dussintal olika avtal. 

De tio olika parametrarna som valts är: Avtalsperiod, produkter, priser, leveranser, force 

majeure, betalning, garanti, miljöhänsyn, övriga omständigheter och tvistelösning.  

Tillvägagångssättet och alltså metoden för detta kommer bestå i att dessa tio utvalda 

punkter behandlas utifrån de tre avtalssituationer som nämnts ovan. De fem kapitel där 

dessa tio punkter granskas kommer föregås av ett kapitel där metoder och urval förkla-

ras närmre. Vart och ett av kapitlen kommer avslutas med en kommentar som pekar ut 

intressanta delar av varje kapitel men även nämner sådan som inte funnits utrymme för i 

själva kapitlet. Dessutom följer en sammanfattning på varje kapitel. Anledningen till att 

dessa kapitel erhåller en egen sammanfattning är att de vid en första överblick kan före-

falla omfattande och aningen svårgreppade. 

När de tre situationerna klarlagts för dessa tio punkter kommer de analyseras utifrån två 

olika målsättningar. Dessa två mål gäller dels hur möjligheten till vinstmaximering på-

verkas av vilket avtal som används, dels hur en rad mål utan direkt ekonomiskt perspek-

tiv påverkas. Målen har tagits fram ur doktrinen och sedan anpassats till uppsatsens av-

gränsning i samarbete med Communica.  

1.5 Material 

Som förklarats i metodavsnittet ska tre olika avtalssituationer granskas. Som en direkt 

följd av detta kommer huvuddelen av det material som används i denna uppsats består 
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av olika avtal som idag används på marknaden. För att klargöra hur situationen ser ut då 

inget avtal finns att tillgå kommer dels de olika lagar som gäller inom de aktuella områ-

dena användas. Även branschpraxis på området kommer användas och för att förkropps-

liga denna branschpraxis kommer hemelektronikbranschens standardavtal, CEAL 2003, 

används.  

För att klargöra situationen då motpartens avtal används som utgångspunkt ska avtal 

från Dustin, Atea och Media-Saturn användas. Anledningen till att dessa tre används är 

att de agerar gentemot olika kundgrupper; Atea bygger infrafrasturktur, Dustin har hu-

vudsakligen bolagskunder och Media-Saturn äger bland annat Media markt som är in-

riktat på handel mot konsumenter. Av sekretesskäl kommer det inte avslöjas vilka klau-

suler som kommer från vilket av dessa tre avtal. Dessa tre avtal kommer bifogas i ano-

nymiserad form sist i denna uppsats, de kommer då döpas till ”X”, ”Y” respektive ”Z”, 

nödvändigtvis inte i denna ordning. Källhänvisning till dessa avtal kommer alltså hänvi-

sa till någon av dessa bokstäver. Det bör påpekas att dessa tre avtal redan är färdigför-

handlade då de granskas. 

Utöver de källor som presenterats här kommer ytterligare kringkällor såsom doktrin och 

rättspraxis tillkomma i den mån de behövs för att klargöra viss kringinformation.  
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2 Begreppsförtydligande 

 

Standardavtal 

Standardavtal är bara en av flera benämningar på en typ av avtal. Det som utmärker 

denna typ av avtal är att de redan är färdigskrivna av en av parterna och de används av i 

alla liknande situationer.  Hur stor del av avtalet som är färdigskrivet varierar givetvis 

utifrån en mängd faktorer. Generellt sett kan fyra typer av standardavtal urskiljas; Först 

rena standardavtal som lämnar motparten med alternativen att antingen godkänna hela 

innehållet eller att förkasta det i sin helhet, denna typ av avtal kan till exempel ses vid 

överfarten av Öresundsbron där resenären antingen ingår det färdigtryckta avtalet och 

betalar det i förväg fastslagna priset eller förkastar det i sin helhet och stannar på sitt 

brofäste. Lite mer flexibelt är standardformulär med tillhörande standardklausuler. Den-

na typ av avtal ses vanligen vid konsumentköp där kunden väljer en vara och sedan för-

handlar med säljaren om pris, tidpunkter, mängder och liknande medan resterande vill-

kor är bestämda av säljaren sedan innan och inte utbytbara. Ytterligare flexibla är situa-

tioner med endast standardformulär. Dessa förekommer bland annat i affärer mellan två 

privatpersoner och används till exempel vid andrahandsuthyrning av lägenheter. Slutli-

gen förekommer en version som gränsar till att vara ett avtal, standardförslaget. Detta är 

ett standardavtal som bolag ofta använder sig av i början av avtalsprocesser för att statu-

era sitt yttersta bud, motparten gör samma sak och sedan förhandlar sig parterna fram 

till en kompromiss som är godtagbar för båda parter. Slutprodukten av dessa förhand-

lingar brukar benämnas ”samarbetsavtal”.    

Det som ska granskas i denna uppsats gäller huvudsakligen den sistnämnda av dessa al-

ternativ, dock med vissa modifikationer. När ordet ”standardavtal” används i denna 

uppsats kommer det som åsyftas vara ett dokument där ett bolag presenterar sina norma-

la avtalsvillkor. Vissa av dessa är omförhandlingsbara, vissa är det inte. Vissa klausuler 

kan tas bort och vissa kan läggas till men i grund och botten är det fortfarande bolagets 

standardavtal som utgör grunden för slutprodukten. 

Force majeure 

Force majeure är en typ av klausuler som är vanliga i avtal. Frasen är fransk och kan 

fritt översättas med ”övermäktig kraft”. Inom denna kategori ryms främst två typer av 

händelser. Dels händelser som parterna omöjligen kunnat förvänta sig. Till denna grupp 

av händelser hör jordbävningar, skogsbränder, vulkaner, flodvågor, laviner och liknan-

de. Dels ryms händelser som parterna inte med rimliga uppoffringar kunnat undvika. 

Till denna kategori räknas krig, uppror, strejk samt vissa olyckor. Ett grundläggande 

krav för att force majeure ska få åberopas är att den part som åberopar det inte haft nå-

got att göra med uppkomsten av dessa hinder. Då tolkningar om vad som kunnat förut-

ses eller om vad som kan övervinnas ofta skiljer mellan parterna är konflikter kring des-

sa tolkningar inte ovanliga.  

Branschpraxis enligt denna uppsats  

Branschpraxis innebär de rutiner som generellt sett används inom en viss bransch. Be-

greppet är dock i många avseenden högst svårdefinierat. Först måste fastställas vilken 

branschen är, vilka bolag ingår i denna bransch? Finns det en branschorganisation som 

representerar hela branschen? Sedan måste fastställas vid vilken tidpunkt denna bransch 
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ska fastställas, är det lite flytande eller är det vid en viss fastställd tidpunkt? Ytterligare 

måste klargöras vilka rutiner som ska behandlas, gäller det alla rutiner som normalt an-

vänds av den aktuella branschen eller gäller det bara vissa avtalspunkter som betalning 

och garanti? Dessa är bara några av alla de frågor som måste behandlas innan man kan 

börja tala om en ”branschpraxis” i allmänna ordalag. 

I denna uppsats representeras ”branschpraxis” av de ”allmänna leveransbestämmelser 

för försäljning till återförsäljare av hemelektroniska apparater” som framarbetats av 

elektronikbranschen, bestämmelserna förkortas CEAL 2003. Detta är alltså de rutiner 

som framarbetats av den branschorganisation som representerar såväl återförsäljare som 

deras leverantörer. Avtalet är från 2003 och behandlar de flesta av de avtalspunkter som 

i normala fall återfinns i branschens avtal.  

Kanslibonus 

Kanslibonus är bara ett av flera namn på en och samma företeelse. Ett minst lika vanligt 

namn är ”kick-back” och detta förklarar möjligen bättre vad det är frågan om. Kanslibo-

nus, eller kick-back, innebär att en viss procentsats på det belopp som en köpare köpt 

varor för ska betalas tillbaka av säljaren. De pengar som betalas tillbaka ska betalas till 

köparens inköpsavdelning, köparens kansli. Skälen till detta varierar från bolag till bo-

lag men den vanligaste anledningen är att på detta sätt skapa en inkomst hos inköpsav-

delningen, en avdelning som normalt sett endast har utgifter. På detta vis skapas en in-

tern omsättning som gynnar hur nämnda avdelning framträder. 
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3 Introduktion till kapitel 4-8 

Motivet som driver de allra flesta aktiebolag är idag ekonomisk vinst
1
 och i många ak-

tiebolags strategier kan man ofta ordagrant utläsa att deras långsiktiga mål är att skapa 

vinst för sina aktieägare. Denna målsättning avspeglas sedan i bolagsstämmans instruk-

tioner till aktiebolagets styrelse som sedan vidarebefordras till aktiebolagets verkstäl-

lande direktör. Denne ska sedan enligt lag verka för att styra bolaget i en riktning och på 

ett vis som bäst gynnar bolagets mål.
2
 

I realiteten är det dock inte så enkelt för den verkställande direktören som att köpa saker 

billigt och sedan sälja dem dyrt.  Den verkställande direktören har sannolikt även andra 

tankar bakom sitt agerande än att bara skapa vinst. Sannolikt vill han också ge ett gott 

intryck när han gör affärer samtidigt som han vill känna sig säker på vad de avtal han 

skriver under egentligen innebär, det som vid en första blick ser ut att vara en god affär 

är nödvändigtvis inte det. Dessutom omgärdas varje affär av en mängd bestämmelser 

som i varierande mån kommer påverka huruvida affären verkligen gynnar bolagets stra-

tegier. Hur dessa bestämmelser som omgärdar bolagets affärer ser ut bestäms enligt en 

rad källor.  

När ett avtal ska framförhandlas gäller i första hand indispositiv lagstiftning. Detta är 

lagar som gäller i alla situationer och som inte kan avtalas bort mellan partnerna. Utöver 

de bestämmelser som finns i dessa dessa tvingande lagregler står det parterna fritt att 

skriva egna avtal om hur olika situationer ska lösas. Ett problem med detta är att det i 

händelse av tvist ibland kan vara svårt att uttyda vad parterna egentligen menat med de 

bestämmelser som förts in i avtalen. För att råda bot på detta problem har flera avance-

rade tolkningsmetoder utformats där hänsyn ska tas till olika syftningar utifrån olika 

metoder.
3
 I de situationer där varken tvingade lagstiftning eller parternas inbördes avtal 

ger lösning på hur en situation ska lösas används olika former av sedvänjor och 

branschpraxis. I första hand ses till hur parternas inbördes rutiner ser ut och hur situa-

tioner som den nu förevarande normalt brukar hanteras av parterna. Är situationen ny 

eller ovanlig används istället branschpraxis. Med detta menas de rutiner och tillväga-

gångssätt branschen i stort använder sig av. Om situationen är så ovanlig att den aldrig 

tidigare uppstått eller om den av andra skäl inte kan lösas med hjälp av branschpraxis 

ser man till lagens dispositiva regler. Dessa är lagar som förvisso är gällande rätt, men 

bara i den utsträckning inget annat kunnat utläsas av de källor som tidigare nämnts. Om 

det när samtliga dessa källor undersökts fortfarande inte finns någon lösning hänvisas 

parterna till ”objektiva rättsliga överväganden”, detta torde innebära att den mest logis-

ka lösningen ska väljas.
4
 

Av dessa konkreta källor är det alltså bara indispositiv lagstiftning som parterna inte kan 

påverka själva och det spelar alltså inte någon roll vilket avtal som väljs, dessa regler 

gäller ändå. Kvar finns alltså fem ytterligare rättskällor; egna avtal, inbördes rutiner, 

branschpraxis, dispositiv lag och objektiva överväganden. De fyra sista av dessa kom-

mer i uppsatsen slås samman till en punkt som kommer representera det ”skyddsnät” 

                                                 
1
 Aktiebolagslag (2005:551) kapitel 3, § 3. 

2
 Aktiebolagslag (2005:551) kapitel 8 § 29. 

3
 För läsare som är intresserade av tolkningsmetoder hänvisas till Avtalsrätt II av Adlercreutz. 

4
Axel Adlercreutz, avtalsrätt II utg. 5, 2001, s. 18. 
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som erbjuds parterna i det fall de själva inte behandlat frågan i sina avtal. Detta lämnar 

endast punkten  med parternas egna avtal. Dessa två kommer i följande kapitel delas 

upp i två separata punkter, en om köparens avtalsförslag får leda förhandlingarna och en 

om säljarens avtalsförslag får leda förhandlingarna.  

Som nämndes i metodavsnittet ovan har vid en genomgång av ett dussintal av för bran-

schen typiska avtal uppmärksammats att ett tiotal avtalspunkter var vanligt förekom-

mande och dessa ska i kommande fem kapitel granskas. Varje kapitel redogör för hur de 

tre källorna -  lag och braschpraxis, köparens avtal och säljarens avtal – behandlar två av 

dessa avtalspunkter. Anledningen till att de är sammanslagna i par beror huvudsakligen 

på att detta skapar en sammanlänkande effekt genom kapitlen men även estetiska skäl 

spelar in.  

Vart och ett av dessa fem kapitel avslutas med en kommenterande del som pekar ut in-

tressanta skillnader mellan källorna. I denna del kommer även sådant som eventuellt 

inte passat in i styckena ovan presenteras. Dessutom följer en sammanfattning efter var-

je kapitel, denna sammanfattning kan vid en första anblick framträda som överflödig 

men då informationsflödet är tämligen högt i vissa delar används de för att samla upp 

denna informaion. 

För enkelhetes skull kommer Communica förkortas med ”C” i följande kapitel. På 

samma vis kommer de tre köparna och deras avtal förkortas med ”X” respektive ”Y” re-

spektive ”Z”. Communica kommer utgöra säljaren i alla de situationer som förekommer 

nedan. 
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4 Avtalsperiod & Övriga omständigheter 

4.1 Lag & Branschpraxis 

Enligt avtalslagen krävs två delar för att ett avtal ska komma till stånd. Först behöver en 

part avge ett anbud. Sedan ska detta anbud mötas av en accept från motparten. Var och 

en av dessa delar är bindande för avsändaren men det är först sedan båda dessa mötts 

som avtalet kommer till. Avtalet börjar således enligt lagen gälla då en korrekt accept 

mottas av den som avgivit anbudet.
5
 Vad som sedan är ett korrekt anbud och en korrekt 

accept skiljer sig från situation till situation men mycket enkelt förklarat ska anbudet 

vara ett konkret erbjudande som riktar sig mot en viss person. Accepten ska sedan avges 

från den som mottagit accepten och förklara att denna godtar det som följde av anbu-

det.
6
 

Vad beträffar branschpraxis angående avtals ikraftträdande finns det inte en samlad och 

bestämd version av detta utan parterna får se till avtalet eller lagen. 

När ändringar skett i avtalet finns det enligt lagen två olika följder. Om en accept inne-

håller sådana skillnader mot anbudet att det egentligen har en annan innerbörd än det 

anbud det är ment att svara på är detta enligt lagen att anse som ett nytt anbud.
7
 Om det 

dock gäller en ren felskrivning som inte har någon inverkan på innehållet och som dess-

utom den som mottog viljeförklaringen borde insett var en ren felskrivning är detta inte 

bindande för den part som gjort misstaget.
8
 

Enligt lagstiftningen spelar det enkelt förklarat ingen roll vilken form avtalet har, så 

länge det finns någon form av anbud och någon form av accept . Branschpraxis för den 

aktuella branschen kräver dock att det färdiga avtalet måste finnas i skriftlig form. Vad 

skriftlig form innebär har dock blivit modifierat en aning och inkluderar nu även fax och 

e-post. 
9
 Dessutom innehåller aktuell praxis en rätt för säljaren att i de situationer då kö-

paren dröjer med betalning i mer är 30 dagar ensidigt häva avtalet.
10

 

4.2 Köparens avtal 

Tidpunkten då avtal träder i kraft inträffar enligt köparnas avtal vid i huvudsak vid två 

olika tillfällen. Antingen då ett avtal undertecknats av båda parter eller enligt ett visst 

datum som anges.
11

 När det sedan gäller avtalets urkraftträdande finns det några olika 

varianter. Antingen kan avtalet sägas upp under normala omständigheter. Då gäller ofta 

en uppsägningstid som varierar men normalt är mellan en och ett par månader och får 

enligt vissa avtal inte påbörjas förrän efter en viss tid förflutit, vanligen ett år.
12

 Eller så 

                                                 
5
 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, kapitel 1, § 1. 

6
Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, utg. 11, 2000, s. 54. 

7
 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, kapitel 1, § 6. 

8
 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, kapitel 2, § 32. 

9
 Avtal CEAL 2003, p. 4. 

10
 Avtal CEAL 2003, p. 21. 

11
 Avtal X, förord - respektive avtal Y § 6 - respektive avtal Z p. 2. 

12
 Avtal Y § 6 = Sex månader, Avtal Z p.2 = Tre månder. 
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kan avtalet sägas upp under onormala omständigheter. Till dessa räknas upprepade av-

talsbrott eller likande ”betydande försummelser”. I dessa situationer är uppsägningsti-

den normalt icke existerande och köparen förbehåller sig rätten att säga upp avtalen med 

omedelbar verkan.
13

 

4.3 Säljarens avtal 

Då säljaren i denna situation, C, erbjuder internethandel och därför inte alltid möter sina 

kunder innan affärerna inleds träder deras avtal i kraft vid den tidpunkt då parterna för-

sta gången handlar med varandra.
14

 Avtalet gäller sedan från denna tidpunkt fram till 

utgången av nästföljande kalenderår räknat från parternas sista affär. Detta gäller om 

inte köparen gör sig skyldig till väsentliga avtalsbrott. Vid väsentliga avtalsbrott har C 

rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.
15

 

4.4 Kommentar 

Vanligt är att parterna förbehåller sig rätten att omedelbart lämna avtal där motparten 

väsentligt bryter mot avtalet. En naturlig fråga som ställs i detta fall är vad som utgör ett 

väsentligt avtalsbrott. Detta är upp till varje part att avgöra och i många fall finns det en 

väl utarbetad rättspraxis på detta område.
16

 Något som förekommer är att bolag redan i 

avtalen ger exempel på vad som ska anses utföra väsentliga avtalsbrott. Detta kan röra 

sig om upprepade leveransproblem, varumärkesmissbruk eller prisdumpning.
17

  

För vissa av de klausuler som finns i avtalen har bolagen ett intresse av att de fortsätter 

gälla även efter det att avtalet i övrigt upphört. Avtalen kan som förklarades ovan avbry-

tas antingen efter en uppsägningstid eller genom avtalsbrott och då med omedelbar ver-

kan. I det fall att det avbrutits omedelbart kan vara i samband med en tvist och det finns 

då sannolikt ett intresse för att kunna fortsätta använda de klausuler som behandlar tvis-

telösning. En av de vanligaste klausulerna som bolag vill fortsätta använda även efter 

avtalet i övrigt upphört gäller friskrivningar. Friskrivningar kan gälla en mängd olika fö-

reteelser, vanligast är dock att de gäller skadeståndskrav. Ett utmärkt exempel på 

friskrivningsklausul finns i Z:s avtal. I en första mening förklaras att säljaren ska skydda 

Z mot alla krav, risker och utgifter. Efter denna öppningsmening ges en omfattande lista 

på alla de typer av krav, risker och utgifter som denna paragraf ska innbegripa men inte 

begränsas till.
18

  

Att använda friskrivningsklausuler ger en trygghet då varor som sålts kan orsaka skador 

även efter det att avtalet avslutats och för att undvika denna typ av otrevliga överrask-

ningar fortsätter ofta dessa klausuler att gälla tills vidare.
19

 

                                                 
13

 Avtal X 8.1. 

14
 C § 2. 

15
 C § 41. 

16
 Som exempel kan nämnas NJA 2000 s. 538 (”Bullbank” – Sekretessbrott). 

17
 C § 41. 

18
 Z p. 18. 

19
 Z p. 22. 
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Ytterligare en klausul som ofta ges fortlevnad efter avtalet avslutats gäller sekretess. En-

ligt lagen är all information som om den sprids kan skada bolaget den kom från att be-

trakta som bolagshemligheter och får inte spridas.
20

 Bolag brukar dock formulera sina 

avtal så att hela avtalets innehåll är att betrakta som hemligt. 

Slutligen ska nämnas 36 paragrafen i avtalslagen. Denna paragraf är tänkt att undanröja 

oskäliga klausuler och villkor i avtal. Denna paragraf är indispositiv och kan alltså inte 

avtalas bort utan gäller före alla andra bestämmelser. Vad som sedan är oskäligt måste 

sedan avgöras från fall till fall men grundregeln är sådan att villkor som med hänsyn till 

sin innerbörd eller med hänsyn till omständigheterna vid avtalets ingående är oskäliga 

kan bortses från.
21

 Påpekas ska dock att denna paragraf används högst sällan. 

4.5 Sammanfattning 

Enligt lagen börjar avtalet gälla då ett anbud besvaras av en korrekt accept och parterna 

kan anses ha kommit överens om avtalets innehåll, detta är dock dispositiv lagstiftning 

och andra lösningar kan gå före denna. Enligt köparnas avtal börjar avtalet gälla anting-

en då det undertecknas av båda parter eller efter ett visst datum efter det att avtalet un-

dertecknats. Eftersom många av communicas kunder inleder affärer redan innan några 

förhandlingar ägt rum anses kunderna bundna av avtalet då de första gången lägger en 

order. 

När det gäller avtalets upphörande finns det två metoder som gäller enligt samtliga av-

talskällor. Antingen kan avtalet upphöra under normala omständigheter då en uppsäg-

ningstid ofta finns, eller så kan avtalet upphöra som en följd av kontraktsbrott och den 

part som drabbades av kontraktsbrottet har då ofta rätt att genast säga upp avtalet. 

I de flesta avtal finns klausuler som ska fortsätta gälla även efter det att avtalet i övrigt 

slutat gälla. Dessa så kallade fortlevnadsklausuler gäller ofta friskrivningar, sekretess 

och hur tvister ska hanteras.  

Om någon del av ett avtal uppenbarligen är oskäligt kan dessa lämnas utan verkan enligt 

trettiosjätte paragrafen i avtalslagen. Denna bestämmelse är indispositiv och får inte av-

talas bort av något. 

 

                                                 
20

 Lag (1990:409) om skydd för bolagshemligheter §§ 1-2. 

21
 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, kapitel 3, § 36. 
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5 Priser & Betalning 

5.1 Lag & Branschpraxis 

Köplagens metod för att fastställa ett pris på en vara, i avsaknad av avtalat pris, ser i 

första hand till varan och anger att priset som betalas ska vara skäligt. Vad som sedan är 

skäligt ska utgå från varans art och beskaffenhet samt vad som är gängse pris på mark-

naden.
22

 Lagen ger även säljaren en möjlighet att bestämma priset genom att det pris 

som anges på säljarens räkning ska gälla för affären, möjligheten finns dock för köparen 

att protestera mot detta pris.
23

 

Vid branschpraxisens prissättning förutsätts det att en prislista eller likande finns till-

gängligt hos säljaren och det pris som gäller för de aktuella varorna på leveransdagen 

ska användas för hela den aktuella affären.
24

 

Om inte betalningsrutiner är bestämda i förväg kan betalningen bli en nervös händelse 

för de inblandade parterna, inte minst säljaren som ska ta emot den. Enligt köplagen ska 

betalning erläggas hos säljaren eller på den plats där överlämnandet av varorna sker.
25

 I 

dagens moderna samhälle torde själva platsen för överlämnande dock inte vara någon 

särskilt akut fråga då absoluta merparten av dagens betalningar sker elektroniskt och 

inte med sedlar och mynt utan via elektronik. Mer aktuellt är dock tidpunkten för betal-

ning. Enligt lagen ska betalning erläggas när säljaren kräver det eller när avtalat är. 

Dock får detta krav från säljaren inte komma innan de varor affären gäller är överläm-

nade.
26

  

När det gäller betalning är branschpraxis mer konkret. Enligt denna ska betalning ske 

inom 30 dagar från fakturadatumet. Om denna tidsgräns överskrids har säljaren rätt att 

ta ut en dröjsmålsränta. Säljaren har även rätt att hålla inne med varorna och kräva för-

skottsbetalning om säljaren känner sig osäker kring köparens möjlighet att betala.
27

 

5.2 Köparens avtal 

Priser inom just datakomponentbranschen är speciella. Då det i de flesta situationer 

gäller att ständigt kunna erbjuda sina kunder det senaste produkterna som finns på 

marknaden. Det faller därför som en naturlig följd av detta att de näst senaste varornas 

pris sjunker kraftigt så snart de inte längre är det senaste.  Detta får till följd att det är 

svårt för säljaren att uppge ett pris på en vara och sedan säga att detta kommer gälla un-

der en viss tid. I de allra flesta fall uppdateras därför priserna kontinuerligt på antingen 

hemsidor eller via telefon. 

                                                 
22

 Köplag (1990:931) § 45. 

23
 Köplag (1990:931) § 47. 

24
 Avtal CEAL, p. 6. 

25
 Köplag (1990:931) § 48. 

26
 Köplag (1990:931) § 49. 

27
 Avtal CEAL, p. 9. 
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Enligt det avtal som gäller mellan C och X ska C alltid förse X med de senast priserna 

för sitt sortiment. I det fall priserna går att spåra till utländska leverantörer eller tillver-

kare ska detta pris alltid prissäkras i en av X vald bank. X kräver även att de priser C er-

bjuder kunderna ska vara harmoniserade genom hela norden och det får alltså inte före-

komma regionala eller nationella skillnader.
28

I ett annat av C säljavtal anges att det pris 

som gäller enligt C vid beställningstillfället ska gälla under hela affären.
29

 

När det gäller betalning av de prisers som gäller för varorna innebär detta en av de vik-

tigaste punkterna för de avtalande parterna. Det är nämligen i denna avtalspunkt kredit-

tiden sätts för betalning. Många bolag har en bestämd internränta. Denna ränta är myck-

et enkelt förklarat den vinst i procent som varje investering ska generera. Investeringar 

anses sedan kosta penger räknat utifrån den interna räntan även om det inte förekommer 

några egentliga utgifter. Detta förklaras med att investeringen skulle kunnat generera 

större vinst i andra investeringar. Om kredittiden är lång innebär alltså detta att intern-

räntan hos köparen inte börjar räknas förrän betalning ska ske. Samtidigt räknas intern-

räntan hos säljaren till den punkt då betalning sker. Ju längre tid som går desto dyrare 

blir det alltså räknat utifrån internräntan, även om ingen egentlig kostnad finns.
30

 Som 

en naturlig följd av detta strävar köparen efter att alltid få så lång kredittid som möjligt. 

Om denna blir tillräckligt lång kan nämligen varorna säljas innan betalningsdatumet in-

träder och inga externa lån behöver heller tas. Samtidigt blir det tungt för säljaren som 

ibland måste ligga ute med betydande kapital i väntan på att köparen ska betala, det om-

vända gäller om kredittiden är kort, då kan eventuellt köparen tvingas ta lån samtidigt 

som säljaren snabbt får in kapital som kan återinvesteras i nya varor som sedan kan säl-

jas och ny vinst inbringas. Detta avspeglas tydligt i de situationer då säljarens avtal får 

diktera villkoren. 

I C:s avtal med Y finns det stadgat att betalning ska ske efter 135 dagar, detta gäller för 

alla ordrar. Dessutom finns det en specialklausul som säger att Y:s nyöppnade filialer 

ska ges ytterligare 30 dagars betalningsfrist. Dessa nyöppnade filialer ska dessutom ges 

3 % rabatt på samtliga beställningar under de första två månaderna, samt en kreditnot på 

10 000 kronor.
31

 

De andra två köpavtalen innehåller inte fullt så frikostiga tids- eller betalningsgränser 

utan nöjer sig med 30-
32

 respektive 45 dagars
33

 kredittid. Däremot begränsas C rätt till 

dröjsmålsränta till 1 % och inga extraavgifter tillåts.
34

 

                                                 
28

Avtal X, p. 3.1. 

29
 Avtal Z,  p. 10. 

30
Wramsby, Gunnar, Bolagets finansiella miljö, 2004, s. 8-12. 

31
 Avtal Y, försättsblad.  

32
 Avtal Z, p. 10. 

33
 Avtal X, p. 5.2. 

34
 Avtal X, p. 5.3. 
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5.3 Säljarens avtal 

I C:s säljavtal används det pris som gäller då köparens beställningsorder anländer. Detta 

pris kan som ovan beskrevs snabbt komma att ändras och dessutom finns kundspecifika 

rabattsystem som påverkar priset.
35

 C har dessutom tagit sig rätten att ändra sina priser 

även efter det att en prisbekräftelse sänts till kunden. För att denna prisändring ska få 

genomföras krävs det dock att den beror på en av två anledningar. Antingen ska den 

komma som en följd av att C:s inköpspriser höjts kraftigt. Eller så ska prishöjningen 

bero på valutaförändringar som alltså indirekt fått till följd att C:s inköpspriser höjts 

kraftigt. Denna typ av efterkontraktuella prisändringar måste dock meddelas köparen 

innan varorna sänds från C och köparen har i detta läge rätt att häva köpet.
36

  

I det fall att köparen inte betalar inom den individuellt avtalade kredittiden ska köparen 

betala en dröjsmålsränta om 22 % samt en påminnelseavgift.
37

 C har dock avsagt sig 

rätten att ta ut generella avgifter såsom fakturerings- eller expeditionsavgifter.
38

 

5.4 Kommentar 

Det är svårt för lagstiftaren att vara särskilt precis i sina bestämmelser kring priser. La-

gen, i detta fall köplagen, ska reglera alla avtalssituationer som kan tänkas uppkomma i 

Sverige och att då vara för precis och dikterande skulle kunna bli förödande eftersom de 

kan störa avtalsprocesser och därigenom kommers. Som exempel kan nämnmnas att 

priset på guld finns i olika index och vad som är ett skäligt pris för ett kilo är på grund 

av detta ganska enkelt att fastställa. Värre blir det om det är ett varumärke eller en upp-

finning som ska säljas och därför är det förståeligt att lagstiftaren nöjt sig med att regle-

ra prissättningen i synnerliggen generella termer.  

Som beskrevs under 5.2 är kredittider mycket viktiga, inte bara inom datorkomponent-

branschen utan inom alla typer av handel. Om ett bolag ges kort kredittid på varor som 

köpts och köparen måste betala för varorna innan den lyckats sälja dem vidare innebär 

detta att han måste ordna kapital på genom att antingen ta ett lån eller genom att använ-

da sig av fritt eget kapital. Båda dessa lösningar är negativa för bolaget. Om ett lån tas 

kostar detta pengar, huvudsakligen genom ränta. Om bolaget däremot har fritt eget kapi-

tal som kan användas skapar inte detta några direkta kostnader i form av ränta, däremot 

tar detta pengar som annars kunnat användas till andra investeringar och därigenom 

skapat vinst, vinst som nu uteblir.
39

 

När jämförelser, likt denna uppsats, görs mellan parterna framgår det tydligt hur långt 

från varandra parterna befinner sig i inledningen av avtalsprocessen. Till exempel har-

köparsidan som framgår ovan sin utgångspunkt i att dröjsmålsräntan inte får överstiga 

en procent. Samtidigt har säljarsidan sin utgångspunkt vid tjugotvå procent, skillnaden 

på en order värd 100 000 blir alltså 21 000 i ren dröjsmålsränta. Detta är särskilt intres-

                                                 
35

 Avtal C, § 16. 

36
 Avtal C, §§ 16, 18. 

37
 Avtal C, § 33. 

38
 Avtal C, § 32. 

39
 Wramsby, Gunnar, Bolagens finansiella miljö, 2004, s. 10-13. 
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sant då den dispositiva lagstiftningen
40

 säger att dröjlmålsröntan bör vara referensränta 

plus åtta procent, alltså sällan mer än tolv procent.
41

 En annan intressant detalj är att 

påminnelseavgift sällan avtalas bort av parterna, kanske kan det bero på att den är regle-

rad till en högsta nivå om 160 kr.
42

 

En annan viktig skillnad mellan parternas utgångspunkt gäller prisskydd. Prisskydd in-

nebär att om säljarens pris på en vara sjunker efter det att varorna levererats ska köparen 

kompenseras för detta av säljaren. Detta är särskilt känsligt inom datakomponent-

bransch där priser på grund av tekniska framsteg kan sjunka hastigt och kraftigt. I de 

köpavtal som analyserats för denna uppsats kräver samtliga köpare minst sextio dagars 

prisskydd. Detta innebär alltså att om varor som köpts sjunker i värde inom sextio dagar 

ska mellanskillnaden mellan varornas båda priser, nuvarande och vid köpet, återbetalas 

till köparen.  

Ytterligare en intressant avtalspunkt som dock inte är lika vanligt förekommande gäller 

kanslibonusar, även kallade ”kick-backs”.
43

 Dessa skiljer sig, i den mån de förekommer 

överhuvudtaget, betydligt från ibland bara någon procent upp till ett tiotal procent. Ofta 

spelar denna nivå inte någon roll för säljaren då denna helt enkelt höjer priset på de va-

ror som levereras och därigenom inte påverkar räkenskapen i större mening. 

5.5 Sammanfattning 

Om inget pris finns avtalat mellan parterna ska ett pris som är skäligt användas. Inom 

den bransch som granskas, datorkomponentbranschen, finns det dock nästan alltid priser 

att tillgå vid avtalens ingående. Frågan gäller istället vilket av de pris som finns att tillgå 

som ska gälla.  

Vanligaste lösningen är att det pris som gäller vid beställningstillfället och det är denna 

metod som branschpraxis såväl som köparen och säljaren använder sig av. En punkt 

som dock skiljer parterna åt gäller prisskydd. Köpare vill ofta vara säkrade mot prisfall 

och om priserna sjunker efter det att beställningen lagts vill de bli krediterade för den 

mellanskillnad som uppstår, säljare är förståeligt inte lika intresserade av sådana klausu-

ler.  

När det gäller betalning talar samtliga avtalskällor enbart om vid vilken tidpunkt betal-

ning ska ske. Lagen talar om att betalning ska genomföras när säljaren kräver det medan 

parternas avtal talar om olika kredittider. Köpare strävar naturligt efter en så lång betal-

tid som möjligt eftersom kreditkostnaden då bärs av säljaren och av samma anledning 

försöker säljare hålla en så kort kredittid som möjligt. Normal kredittid ligger i de 

granskade avtalen runt sextio dagar.  

 

                                                 
40

 Räntelag (1975:635), 6§. 

41
 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409  2010-05-04 (Riksbankens hemsida, historisk 

förteckning över referensräntor). 

42
 Förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. 

43
 För närmare beskrivning av kanslibonusar hänvisas till kapitel 2. 

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409
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6 Produkter & Leveranser 

6.1 Lag & Branschpraxis 

Lagens bestämmelser om vilka egenskaper en vara ska ha är tämligen generellt författa-

de. I första hand hänvisas direkt i lagtexten till avtalet men i det fall att detta inte inne-

håller några bestämmelser om vilken beskaffenhet varorna ska ha finns det vissa riktlin-

jer. Dessa stadgar att varorna ska vara lämpade för det ändamål som varor av den aktu-

ella sorten normalt används till. I detta hänseende krävs dock att säljaren måste ha insett 

till vad varorna var avsedda. Varorna måste även motsvara eventuella varuprover som 

lagts fram av säljaren.
44

  

Inom datorkomponentbranschen torde det dock vara relativt klart genom information 

från tillverkare om vilka de olika varornas egenskaper är. Detta poängteras genom den 

paragraf som reglerar det faktum att säljaren ansvarar för alla tidigare leds marknadsfö-

ring särskilt viktig.
45

  

Då det för datakomponenter är särskilt viktigt att det finns korrekt och tillräcklig infor-

mation om varorna finns en speciell paragraf om detta i branschavtalet. Denna stadgar 

att säljaren ansvarar för att den information som medföljer varan är korrekt. Säljaren an-

svarar även för varans beskaffenhet vid överlämnandet till köparen.
46

 

När det gäller risken för varan övergår då den överlämnans och efter denna tidpunkt är 

köparen ansvarig för varan. Detta gäller dock inte för fel som bevisligen fanns på varan 

innan dess överlämnande. I de fall köparen erbjudits en chans att undersöka varan innan 

överlämnandet gäller dock inte rätten att reklamera fel som fanns innan överlämnan-

det.
47

 

För själva leveransen ger köplagen två olika varianter. Antingen hämtköp då varorna 

ska finnas tillgängliga för avhämtning hos säljaren. I detta fall anses varan överlämnad 

då köparen tagit hand om den.
48

 Det andra alternativet är transportköp och innebär att 

säljaren ska transportera varorna till en viss plats. Varorna anses i detta läge överlämna-

de till köparen då denna ta emot dem.
49

 

Som på många andra punkter utgår lagstiftaren från att parterna har avtalat en tidpunkt 

för överlämnandet. Om detta inte gjorts finns dock en bestämmelse om att varorna ska 

överlämnas när det kan anses skäligt.
50

 

För de leveranser som följer av ett köp ansvarar enligt branschpraxis säljaren för att va-

rorna sänds till köparen, denna ansvarar sedan för att ta emot varorna.
51

 Leveranstiden 

                                                 
44
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räknas från den dag då säljaren levererar varorna, den leveranstid som avtalats mellan 

parterna kan förlängas om detta krävs på grund av orsaker som kan härledas till köpa-

ren. I det fall leveransen fördröjs med mer än 30 dagar och detta inte beror på köparen 

har denne rätt att häva köpet.
52

 

6.2 Köparens avtal 

Som nämnts är det ofta relativt klart vad de olika varorna som affären gäller ska ha för 

egenskaper och hur de ska vara. Frågor som dessa har därför ofta lösts innan avtalet ska 

författas och därför riktar detta mer in sig mot andra frågor. I det avtal som gäller mel-

lan C och X finns det bestämmelser om vilken information som ska medfölja varorna 

och på vilket sätt varorna ska vara uppmärkta.
53

 

I avtalet mellan C och Y finns det omfattande bestämmelser om hur reparationer och 

service ska gå tillväga och bland annat ska säljaren åta sig att under en fyraårsperiod ef-

ter försäljningen garantera tillgång av reservdelar för de varor som sålts. I den mån re-

servdelar inte går att frambringa ska C erbjuda Y och Y:s kunder ersättningsvaror till 40 

% lägre pris.
54

 Det finns även ingående bestämmelser om vilka rutiner som ska använ-

das vid reparationer och vilka följderna blir om C väljer att använda externa verkstäder. 
55

 

När det gäller leveranser är två av de tre avtalen tidiga med att lägga över ansvaret för 

transporten på säljaren, genom att göra detta förflyttar de även risken för varan till en 

senare tidpunkt på det vis som presenterades under 1.1 ovan.
56

 I avtalet med X åtar sig 

C även  att leverera varor som beställts innan ett visst klockslag  redan nästa dag och C 

måste alltså anlita transportörer som kan genomföra detta då de inte själva har några 

större transportmöjligheter.
57

 

6.3 Säljarens avtal 

Precis som när det gäller köparnas avtal är det i säljarens avtal antaget att närmare pro-

duktbeskrivningar antingen finns att tillgå på andra håll eller att de specificeras i separa-

ta dokument. Därför läggs fokus på kringfakta, kringfakta såsom märkning av och in-

formation om varorna. C tar i sitt avtal inget ansvar för den information som medföljer 

varorna utan hänvisar vidare till den information som ges av C:s leverantörer eller till-

verkare.
58

 Angående märkningen av varorna konstateras kort att varor ska vara märkta 

                                                                                                                                               
51

 Avtal CEAL, p. 10. 

52
 Avtal CEAL, p. 12. 

53
 Avtal X, p. 1.1. 

54
 Avtal Y 3, § ”IX”. 

55
 Avtal Y, 5 §. 

56
 Avtal X, p. 4.1 respektive Avtal Z, p. 3. 

57
 Avtal X,  p. 4.3. 

58
 Avtal C, § 9. 



 

 
17 

på ett funktionellt vis samtidigt som C har rätt att välja hur denna märkning ska genom-

föras.
59

 

Leveranser ska ombesörjas av köparen och denne ansvara även för att hämta varorna 

vid C:s lager.
60

 Ambitionen för C är att varor som beställs ska vara redo för avhämtning 

dagen efter det att orderbekräftelse gick ut.
61

 

6.4 Kommentar 

Som förklarats tidigare i kapitlet är det inom datorkomponentbranschen känt sedan tidi-

gare vilka egenskaper köparna kan förvänta sig av varorna. Detta beror på att det inom 

denna bransch finns mycket väl utarbetade standardiseringar. Standardiseringar som 

dessa gör det enkelt för säljare att i omfattande detaljer presentera varornas egenskaper 

för köpare. Dessutom har inte C någon egen tillverkning och uppgiften att presentera 

varornas egenskaper faller som regel på tillverkaren, detta är passande då det sannolikt 

det även är denna som sannolikt har störst insikt i varornas egenskaper.  

De produkter som hanteras inom danna bransch är i många fall komplicerade och även 

personer med stor vana och kunskap om liknande produkter kan komma att behöva in-

struktioner om hur de ska användas. Detta gäller inte minst i de situationer där varorna 

säljs vidare av köparen till konsumenter. I Sverige finns även ett så kallat produktan-

svar. Detta innebär att den som tillverkar eller för in varor i europeiska unionen är an-

svarig för personskador som härrör från felaktigheter i produkten. Dessa felaktigheter 

gäller både konstruktionsfel och fel i den information som medföljer varan.
62

 

För att underlätta köparnas lagerhantering är det ofta viktigt för dem att varorna som an-

länder är uppmärkta på ett passade vis. Automatiserade lager kräver att rätt vara finns på 

rätt plats och för att detta ska fungera krävs korrekt märkning, det är inte sällsynt att det 

redan i avtalet finns bestämmelser om vilken information som ska finnas på varorna och 

en hänvisning om att denna ska vara placerad på ett visst vis.  

Eftersom transportskedet är ett kritiskt skede där risken för att varorna skadas är över-

hängande är det fördelaktigt för parterna om risken under själva transporten vilar på 

motparten. Enligt lagens bestämmelser övergår risken för varorna när de lämnas över 

till köparen eller representant för denna.
63

 Ingen av parterna verkar agera för att göra 

något åt denna enskilda bestämmelse, istället kringgår de den genom att lägga ansvaret 

för hela transporten på motparten.  

En slutlig klausul som återfinns i en del avtal gäller returrätt av oförsålda varor. Detta är 

en typ av klausul som köpare gillar lika mycket som  säljare ogillar och de innerbär att 

varor som köparen av någon anledning inte lyckats sälja får returneras till säljaren. An-

ledningen till att denna typ av klausuler är särskilt känslig inom datorkomponentbransch 

är att den takt i vilken nya eller uppdaterade versioner av varor produceras är hög och 
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det dröjer inte alltid länge förrän en vara antingen har sjunkit avsevärt i pris eller är helt 

osäljbar. 

I de av C:s avtal där denna typ av returrättsklausuler finns är en eller två månader nor-

malt.
64

 Dessa klausuler motverkas dock hårt av säljare och ett motmedel är att förvisso 

erbjuda returrätt men att sedan endast betala tillbaka det lägsta av det pris köparen beta-

lade och gällande försäljningspris.
65

 

6.5 Sammanfattning 

Eftersom lagen ska gälla för alla varor som någonsin kan handlas med är den mycket 

generellt hållen. Det som sägs i lagen är dock att varorna ska motsvara all marknadsfö-

ring och vad som är normalt för denna typ av varor. I parternas avtal är det förutsatt att 

det sedan tidigare än känt vilka egenskaper varorna har och fokus läggs istället på den 

information som medföljer varorna samt det sätt på vilket varorna är uppmärkta. En av 

anledningarna till att den information som medföljer är så viktig är att datorkomponen-

ter kan vara mycket avancerade och utan tillräcklig information finns risken att köparna 

inte kan använda varan eller att den används fel och då riskerar att skadas.  

Risken för varan övergår enligt lagen då varorna mottas av eller överlämnas till köparen 

och bland annat av denna anledning är det intressant för parterna hur frakten ska gå till. 

Lagen ger alternativen hämtköp då köparen ska hämta varan hos säljaren eller trans-

portköp då säljaren ska lämna varan hos köparen. Vanligtvis föredrar säljare hämtköp 

medan köpare föredrar transportköp.  
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7 Garanti & Tvistelösning 

7.1 Lag & Branschpraxis 

I kommersiella sammanhang är lagstiftningen kring garantier mycket sparsam och par-

terna hänvisas till sin branschpraxis. Dessvärre säger inte heller branschpraxis särskilt 

mycket om vad som gäller för olika garantier mer än att reparationer inom garantin ska 

genomförts senast 14 dagar efter det att köparen upptäckt felet eller 30 månader efter 

det att varorna levererats.
66

  

Lagens huvudregel när det gäller tvistelösning är att talan ska väckas vid domstol där 

den svarande har sin hemvist, till denna bestämmelse följer en rad alternativ.
67

 Bransch-

praxisen rekommenderar utöver domstol, även förhandling mellan parterna, förenklad 

rättegång och skiljeförfarande som lösning på tvister. Rekommendationen angående 

förenklad rättegång gäller belopp under 10 basbelopp och för belopp över detta rekom-

menderas skiljenämnd. Om tvisten gäller antingen varor eller betalning som en part vill 

få ut är parterna dock hänvisade till vanlig domstol.
68

 

7.2 Köparens avtal 

Köpare har av naturliga orsaker anledning att vilja få så långt gående garantier som möj-

ligt, detta gäller speciellt inom datakomponentbranschen. Varorna som hanteras är rela-

tivt dyra och komplicerade och det krävs i många fall inte mycket för att de ska skadas. 

Köparna har dessutom i många fall valt att erbjuda sina kunder garantier och om köpar-

na inte sedan skulle kunna vända sig till säljaren med de trasiga varorna vore detta att ta 

en oerhörd ekonomisk risk.  

X, som har det mildaste kravet av de tre granskade avtalen kräver att samma garanti 

som C får från sina leverantörer även ska gälla vidare till X. Dessutom ska trasiga varor 

antingen bytas ut mot nya likadana eller så ska en kreditnot motsvarande det pris köpa-

ren betalt för varorna betalas ut av C, reparation är alltså ingen alternativ.
69

 Y kräver två 

års garanti på alla varor de köper. Denna garanti ska gälla från det att deras kunder kö-

per varorna av dem.
70

 Slutligen kräver Z att C ska garantera att varorna är korrekta och  

dessutom ska C ge upp till två års garanti.
71

 

För tvistelösning varierar intensiteten i köparnas avtal. Y har inga bestämmelser om 

tvistelösning medan Z har tämligen långtgående. I det fall Z och C hamnar i konflikt ska 

denna lösas av domstol i den ort från vilken Z lägger sina beställningar, även lagen som 

gäller i det land där denna domstol är belägen ska användas.
72

 Avtalet förbinder även C 
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till att skydda Z mot eventuella rättegångskostnader och skadeståndsanspråk som är en 

följd av kontakten mellan C och Z.
73

 

7.3 Säljarens avtal 

De garantier som lämnas av C i egenskap av säljare sträcker sig till att spegla den garan-

ti deras leverantörer erbjuder dem för varorna. På så vis står inte C någon större risk 

utan kan hänvisa köpare till sina leverantörer. C förbehåller sig dock rätten att utifrån 

egna rutiner undersöka varor som reklameras av köpare eller köpares kunder. Utöver 

detta ställs kravet på köparna att de varor som de anser vara felaktiga ska undersökas av 

korrekt utbildad personal hos köparen innan de skickas till C.
74

 

Tvister ska i första skedet lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om dessa inte le-

der till någon lösning ska parterna lösa alla tvister genom skiljenämnd. Denna skilje-

nämnd ska finnas i Stockholm som är närliggande men likväl neutralt i förhållande till 

Solna där C bedriver sin verksamhet. Avtalet stadgar även att alla eventuella kostnader 

som följer av denna konflikt ska betalas av köparen och om tvisten gäller tolkning av ett 

dokument eller en situation ska C:s tolkning vinna företräde framför köparens.
75

 

7.4 Kommentar 

Som förklarades ovan har varken lagstiftningen eller branschen några riktlinjer om ga-

ranti. En trolig anledning till detta är att båda dessa har ambitionen att vara neutrala och 

väljer istället att överlåta detta på parterna själva. Garantier är dock ett vanligt säljargu-

ment, både från tillverkare till grossister och från återförsäljare till konsumenter. Till-

verkare tvingas ofta som en följd av konkurrens ofta ge garantier för deras varor och 

denna garanti arbetar sig sedan ner genom hela kedjan till konsumenten. När varan se-

dan går sönder letar kostnaden för detta sig sedan tillbaka hela vägen genom kedjan till-

baka till tillverkaren. De parter som granskas i denna uppsats går alltså ofta oberörda, så 

när som på transportkostnader.  

Problemen med garantier börjar istället när en köpare som inte handlar direkt från till-

verkaren vill ha längre gående garantier än vad personen innan hade. Denna tvingas då 

själv stå för den differens som uppstår mellan dessa två garantier. Säljaren tvingas i det-

ta läge göra en avvägning av vad som är mest fördelaktigt i både ett långt och ett kort 

lopp. I det korta kanske det tar emot att behöva betala för varor som visar sig vara felak-

tiga men i det långa loppet kan det ändå vara fördelaktigt att bibehålla goda kontakter 

med köparen. 

Ett ytterligare problem med garantier är att den personal hos köparen som tar tillbaka 

defekta varor från konsumenter inte alltid har tillräcklig kunskap om varorna för att 

kunna avgöra dels om de verkligen är defekta, dels om det rör sig om ett garantiärende 

eller om det egentligen är ett handhavandefel. En lösning på detta är att i avtalet ange att 
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innan en vara klassas som defekt ska den granskas av personal hos köparen med korrekt 

utbildning för den aktuella varan.
76

   

7.5 Sammanfattning 

Garanti innebär förenklat att säljaren garanterar att köparen kommer ha en fungerande 

vara under en viss tid framöver. Den part som eventuellt kommer ha användning för ga-

rantin är slutkunden och det är denna som måste kräva att få sin rätt enligt garantin. Den 

som sålt varan till slutkunden vänder sig sedan vidare till sin leverantör, leverantören 

vänder sig sedan vidare till tillverkaren och i de flesta situationer är det denna som i 

slutändan får stå för garantin. Problemen uppstår då säljaren, i detta fall Communica, 

tvingas ge en längre gående garanti än de har från sina leverantörer och då själva får stå 

för denna mellanskillnad.  

Normalt är att köpare antingen kräver samma garanti som säljaren får från tillverkaren 

eller en garanti som gäller under en viss tid. Inom datorkomponentbranschen är två år 

en vanlig garantilängd.  

Tvister mellan parter ska enligt lagens huvudregel lösas av domstolen i den ort där den 

svarande har sin hemvist. Flera alternativ ges dock och enligt branschens praxis ska 

mindre konflikter lösas genom en förenklad rättegång medan mer avancerade konflikter 

bör lösas genom skiljenämnd. Dessa två alternativ följs i mångt och mycket av parternas 

egna avtal. Prorogationsklausuler som hänvisar parterna till domstol eller nämnd på viss 

ort förekommer men är inte särskilt vanliga.   
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8 Force majeure & Miljöhänsyn 

8.1 Lag & Branschpraxis 

För de situationer som parterna varken kunde ha förutsett hinder eller övervunnit dessa 

utan orimliga uppoffringar ger lagstiftaren viss dispens. Vad gäller leverans av varor har 

köparen inte rätt att kräva fullgörelse av leveransen om denna typ av hinder föreligger.
77

 

Detsamma gäller i de situationer köparen lidit skada på grund av att säljaren inte full-

gjort sina förpliktelser. Denna typ av skada är normalt en grund för skadestånd men om 

det beror på denna typ av händelser faller denna skadeståndsrätt bort.
78

 

Branschpraxis ger säljaren rätt att förlänga sin leveranstid om detta krävs som en följd 

av hinder som ligger utanför vad säljaren rimligen kunnat räkna med eller övervunnit.
79

 

Då miljöfrågor i huvudsak faller utanför denna uppsats kommer bara essensen behand-

las, denna essens gäller producentansvar. Producentansvar innebär att den som yrkes-

mässig tillverkar, importerar eller säljer varor eller förpackningar har ansvar för att des-

sa samlas in, transporteras bort och sedan behandlas effektivt ur miljösynpunkt.
80

 För 

vissa särskilt betydelsefulla varukategorier finns närmare information om producentan-

svaret i särskilda förordningar. Elektronik och därigenom datorkomponenter är en sådan 

kategori och förordningen ger en förtydligande bild av vad producentansvaret innebär.
81

 

Denna förordning är i sin tur en implementering av ett europeiskt direktiv.
82

 

8.2 Köparens avtal 

När det gäller force majeure är detta endast reglerat i ett av köpavtalen. Detta följer i 

stort lagens reglering och innebär att C slipper alla eventuella åtaganden samt alla ska-

deståndsanspråk om dessa härrör från faktorer som inte kunnat förutses eller rimligen 

förhindra.
83

 

Parternas ansvarskänsla för miljön må vara stort men vad som sägs i avtalen begränsas 

till att uppmana säljaren att följa köparens goda miljöhänsyn och medverka till att denna 

går att genomföra.
84
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8.3 Säljarens avtal 

Även C följer samma linje som övriga parter och avtalet frigör samtliga inblandade par-

ter från eventuella åtaganden eller skadestånd som beror på faktorer som ligger utanför 

parternas kontroll och inte kunnat förhindras.
85

 

För att följa miljölagstiftningen har C anslutit sig till diverse återvinnings- och retursy-

stem och köpare uppmuntras i avtalet att underlätta och följa C:s miljöarbete. Utöver 

dessa uppmaningar hänvisas till C:s miljöpolicy.
86

 

8.4 Kommentar 

Även om parterna visar sig vara förhållandevis överens om vad följderna blir av att for-

ce majeure föreligger stadgas det inte var gränsen för hinder som inte kunnat förutses el-

ler förebyggts går. Det finns vissa listor med exempel men i dessa kan man ofta läsa 

”naturkatastrofer”.
87

 Frågan blir då genast vad som menas med en naturkatastrof. Är en  

tsunamin en naturkatastrof eller räcker det med att det snöar ovanligt mycket? 

När producentansvaret för elektronik infördes startades samtidigt bolaget El-kretsen. 

Detta bolag ägs av ett tjugotal branschorganisationer och har som syfte att utan vinstsyf-

te ordna med samtliga anslutna medlemmars elavfall. Medlemmarna får betala en avgift 

i förhållande till den mängd avfall de tillverkar eller importerar till Sverige.
88

 

8.5 Sammanfattning 

Hinder som parterna inte kunnat förutse och inte heller rimligen kringgå är sannolikt en 

av mycket få punkter där parternas utgångspunkter ser likadana ut. Enligt både lag och 

branschpraxis såväl som både köpares och säljares avtal faller parternas förpliktelser 

bort i dessa situationer. Förvisso är risken stor att konflikter bryter ut när det gäller att 

avgöra vilka typer av hinder som faller inom denna kategori men utgångspunkten i 

samtliga avtal är i alla fall den samma. 

Sverige har en förhållandevis omfattande miljölagstiftning och denna är till största delen 

tvingande för parterna. Bland det som är mest aktuellt för bolag som Communica gäller 

producentansvar. Detta innebär förenklat att den som för in varor till Sverige sedan an-

svarar för att de tas om hand och återvinns. Det finns egentligen ingen anledning för 

parterna att avtala om miljöhänsyn men många bolag väljer att uppmuntra motparten att 

förenkla parternas miljöarbete.  
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9 Analys 

9.1 Allmänt 

Som har diskuterats tidigare i uppsatsen är målet för de allra flesta bolag att maximera 

vinsten och därigenom avkastningen till aktieägarna, Communica är inget undantag från 

detta. Att maximera vinsten är dock ett farligt begrepp att använda då vägen till maxi-

merad vinst ofta leder via en hel mängd andra delmål och hinder som måste övervinnas. 

Dessutom måste man konstatera att en maximering kan innebära minst två olika saker; 

är det en maximering till nästa bokslut som åsyftas eller är det en maximering över en 

lång tid som åsyftas? 

För det fall att det är vinst över lång tid som avses är det viktigt för VD och ägare att 

skapa ett hållbart bolag som vilar på en gedigen grund. En del av denna gedigna grund 

är det som utreds i denna uppsats, nämligen avtalsrutiner. Uppsatsens syfte är som be-

kant att utreda om ett bolag likt Communica gynnas av att skapa och använda ett eget 

standardavtal. För att svara på denna fråga ska det analysen delas upp i två delar.  

Första delen lägger fokus i att utreda hur vinstmöjligheten påverkas utifrån de tio av-

talspunkter som redogjorts för ovan. Det ska analyseras hur var och en av de punkter 

som gåtts igenom i kapitel 4-8 påverkas utifrån om Communica använder ett eget avtal 

eller förlitar sig på motparten. Den ordning som avtalspunkterna ska analyseras i är den-

samma som används i communicas avtal och avviker därför en aning från den ordning 

som använts i kapitlen ovan. 

Andra delen av analysen granskar i vilken utsträckning Communica kan påverka sin av-

talssituation genom att använda ett eget avtal. För att förkroppsliga ”avtalssituationen” 

ska tre olika punkter analyseras. Anledningen till att dessa tre punkter valts är att både 

doktrin och Communica oberoende av varandra ansåg att dessa utgör grunden för goda 

avtalsrutiner, rutiner som indirekt kan leda till maximerad vinst. 

9.2 Generellt sett ur ett vinstmaximeringsperspektiv 

Skillnaden för hur communicas vinstmöjligheter ser ut påverkas i tämligen begränsad 

utsträckning av vilka avtalsomständigheter som får diktera avtalsperioden. De skillnader 

som redovisades i kapitel fyra begränsas till att avse vid vilken tidpunkt avtalet ska bör-

ja och sluta gälla och även om detta är viktigt i vissa avseenden påverkar det inte 

vinsten i betydande omfattning. Om en part anser att det skulle innebära betydande för-

delar om avtalet gällde tidigare än vad som är avtalat är detta ändå ofta inget hinder för 

att börja handla. Detsamma torde gälla avtalets avslutande. Eftersom avtalen inte gäller 

någon kontinuitetshandel finns det inga hinder att helt enkelt sluta handla och bara vänta 

ut det egentliga datumet för avtalets upphörande. 

I den aktuella branschen påverkar egentligen inte heller avtalets klausuler gällande pro-

dukterna communicas vinstmöjligheter. Eftersom Communica inte tillverkar varorna 

själv utan köper in dem för att säljas vidare är det svårt för någondera parten att i avtalet 

påverka hur varorna ska vara. Förvisso är det fullt möjligt för parterna att komma över-

ens om att varorna ska modifieras eller att det ska genomföras vissa installationer. Des-

sa förändringar på varorna skulle däremot inte påverka communicas vinstmöjligheter 

under rubriken ”produkter” utan snarare under rubriken priser. Problemet med detta re-

sonemang är att inte heller det som diskuteras under rubriken ”priser” påverkar commu-
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nicas vinstmöjligheter i särskild omfattning. I avtalen diskuteras inte några priser direkt 

utan istället sker prissättningen genom att hänvisa till separata prislistor som alltså inte 

återfinns i avtalet. Under rubriken priser finns dock i vissa avtal underrubriken ”pris-

skydd”. Denna typ av klausuler, som mycket enkelt förklarat alltid ger köpare rätt till 

garanterat lägsta pris på en vara under en viss tid framåt, påverkar i de fall de förekom-

mer vinstmöjligheterna för Communica. Denna påverkan har sin grund i det faktum att 

även om Communica lovar sina kunder ett visst pris är det inte alltid säkert att de själva 

har samma fördelaktiga avtal med sina leverantörer, detta leder till att communicas 

vinstmarginaler krymper. Klausuler som gäller prisskydd finns inte i lag eller bransch-

avtal och inte heller i communicas egna avtal utan påverkas alltså direkt om en köpares 

avtal brukas.  

Ett av lagens två alternativ när det gäller leveranser, hämtköp, används nästan uteslu-

tande av säljare som Communica medan det andra alternativet, transportköp, används i 

samma utsträckning av köpare. Skälen till detta är dels att föra över kostnaden för trans-

porter och administration kring detta på motparten, dels för att överföra risken för trans-

porten på motparten. Även om detta är en punkt där påverkan av ett aktivt avtalsval är 

uppenbar gör det dock ingen större påverkan på communicas vinstmöjligheter. Inte hel-

ler när det gäller klausuler om force majeure spelar det någon större betydelse vilket av-

tal som väljs, det synes nämligen vara kutym hos samtliga parter inom branschen att vid 

denna typ av händelser släppa alla krav. 

Av de punkter som behandlas i avtalen är sannolikt de gällande betalning de som har 

störst betydelse för communicas möjligheter att påverka sin vinst. Under rubriken” be-

talning” ryms nämligen bestämmelser om när betalning ska erläggas och därigenom 

även vilken kredittid som ska ges. Ovan under 5.2 har ingående förklarats varför kredit-

tid är av sådan betydelse och det som är av intresse i denna analys är vilken påverkan 

avtalsvalet får. Communicas köpare vill alla få kredit på sina köp och mest extremt är Y 

som vill få över fyra månades kredittid. Varor omsätts snabbt i datorkomponentbran-

schen och sannolikt hinner Y sälja största delen av de beställda varorna innan betalning 

ska ske. Samtidigt måste Communica vänta på sina pengar i fyra månader och kan grovt 

uttryckt inte köpa några nya varor under denna tid för dessa pengar. Detta leder till att 

varor som kunnat köpas in och sedan sålts nu aldrig blir sålda och som en följd av detta 

minskar communicas vinst. Givetvis kan Communica låna pengar och köpa nya varor 

medan man vänta på att Y ska betala. Men att låna pengar kostar pengar, främst i ränta, 

och även denna metod påverkar communicas vinst negativt. Om istället Communica fått 

bestämma avtalsvillkor och därigenom kredittid hade situationen kunnat bli den omvän-

da och istället påverkat vinsten positivt genom antingen förskottsbetalning eller att inte 

ge någon kredittid. Betalningsklausulernas påverkan på communicas vinstmöjligheter är 

alltså stora.  

En annan grupp av avtalspunkter där vinstmöjligheterna påverkas beroende på vilken 

part som styr avtalet gäller garanti. I de allra flesta fall ger communicas leverantörer en 

garanti till Communica som sedan kan ges av Communica till deras kunder. Vinstpå-

verkan sker istället i de fall där de garantier som krävs av communicas kunder omfattar 

antingen en längre tid eller innebär större åtaganden. Om Communica ges en garanti 

som gäller i ett år och sedan communicas kunder kräver tre års garanti innebär det att 

alla varor som går sönder under de två åren däremellan ska betalas av Communica. Då 

datorkomponenter är känsliga finns det en betydande risk att vissa varor kommer gå 

sönder och för var och en av dessa minskar communicas vinst. Om istället Communica 
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själv får bestämma garantitiden till samma eller kortare än den som ges av communicas 

egna leverantörer kan hela denna förlustpost undvikas. 

Då de regler om miljöhänsyn som gäller i Sverige är indispositiva och inte kan avtalas 

bort innebär detta att det är oväsentligt vad som avtalats mellan parterna. Säkerligen 

finns det köpare som genom sin bolagspolicy alltid ska handla med de mest miljövänli-

ga alternativen men detta har inte varit fallet i något av alla de dryga dussin avtal som 

studerats. 

Avtalskapitlet som gäller övriga omständigheter behandlar punkter såsom friskrivning-

ar, sekretess och tvistelösning. Av dessa är det endast friskrivningar som i någon mån 

kan påverka communicas vinstmöjligheter. Friskrivningar gäller ofta friskrivning från 

skadeståndsanspråk och om en köpares avtal friskriver dem från allt skadeståndsansvar 

finns det en risk att detta ansvar istället hamnar hos Communica. På samma sätt kan 

Communica friskriva sig i sitt avtal från alla skadeståndsanspråk. Även om kostnader 

kan uppstå på detta vis är det inte tillräckligt för att tala om att communicas vinstmöj-

ligheter minskar i någon större omfattning.  

Slutligen ska nämnas punkten returrätt. Denna punkt faller ofta under rubriken leveran-

ser men kan även ha andra placeringar. Returrätt som innebär att köparen ges rätt att 

skicka tillbaka varor de av någon anledning inte längre har användning för förekommer 

i köpares avtal och innebär en viss vinstpåverkan för Communica. Om varor som sålts 

sedan returneras efter en längre tid innebär detta att Communica dels måste betala till-

baka priset till köparen, dels att Communica nu har varor som i bästa fall måste säljas 

igen och som i värsta fall har hunnit bli gamla och inte längre kan säljas. Beroende på 

hur returrättsklausulen ser ut kan den allstå innebära betydande vinstminskningar för 

Communica. 

9.3 Individuellt sett genom för Communica viktiga punkter 

9.3.1 Rationalisering av avtalsuppgörelsen 

Vad som innebär en ”rationell avtalsuppgörelse” kan te sig aningen oklart men vad som 

menas enligt denna uppsats är att den process där avtalet tar form ska fortlöpa så enkelt 

som möjligt.  

För att svara på huruvida situationen påverkas av att Communica har, respektive inte 

har, ett eget avtal måste situationen ses ur ett par vinklar. Dels vilken form av standard-

avtal det är som diskuteras, som förklarats tidigare finns det i alla fall fyra olika typer av 

standardavtal. Dels måste även tydliggöras hur situationen ser ut då avtalsförhandling-

arna påbörjas, har motparten redan ett avtal och vill använda detta eller finns det inget 

avtal alls att utgå från? 

De vanligaste situationerna för Communica är att kunder registrerar sig på communicas 

hemsida och sedan börjar handla. Inga traditionella avtalsförhandlingar i den meningen 

att parterna möts och samtalar förekommer alltså. Detta gör det svårt att rationalisera 

avtalsprocessen, det finns helt enkelt ingen. Däremot förekommer det situationer där 

parterna möts för att diskutera avtalets utformning och det är dessa situationer som 

eventuellt kan rationaliseras.  

Om ingen av parterna har ett färdigt avtal när förhandlingarna inleds måste parterna, för 

att sammanfatta vad de kommit överens om, skriva ett nytt avtal och detta kan vara täm-
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ligen omfattande. Om däremot Communica kan presentera ett färdigt avtal med färdiga 

punkter är det betydligt enklare för parterna att utgå från detta avtal under avtalsför-

handlingarna. De punkter köparen inte vill acceptera kan omförhandlas och eventuella 

punkter som behöver läggas till kan enkelt läggas till. Avtalsuppgörelsen blir alltså be-

tydligt förenklad om Communica kan presentera ett färdigt avtal att utgå från. Givetvis 

förekommer det situationer då även köparen har ett avtal som denna vill använda. I des-

sa situationer kan antingen ett nytt avtal skapas med de andra två som grund eller så kan 

ett av avtalen väljas för att användas som utgångspunkt. Även om denna situation inte är 

fullt så enkel som när bara Communica har ett avtal så är det likväl en förbättring jäm-

fört med om inget avtal alls finns.  

9.3.2 Precisering av rättsläget och därigenom ökad förutsebarhet och 
trygghet. 

I situationer där motpartens avtal gäller, förekommer det att den part som stod utan avtal 

är osäker på vad avtalet egentligen säger. Förvisso kan det vara klart på ett ungefär vad 

som gäller, samtidigt kan det förekomma sådana formuleringar som för författaren till 

avtalet är självklara medan de för den andra parten är högst oklara. I detta läge är det na-

turligtvis fördelaktigt att vara den som författat avtalet.  

Om ett bolag, likt Communica, har författat det avtal som ligger till grund för avtalsför-

handlingarna är det enklare för dem att tyda de formuleringar som finns. Dessa har sin 

grund i de avsikter Communica självt har haft och Communica har även haft möjlighe-

ter att välja vilka avtalspunkter som ska tas med. Eftersom de flesta av de lagar som 

omgärdar kommersiella köpavtal är dispositiva kan avtalen utformas nästan hur som 

helst och det innebär då en signifikant ökad trygghet att själv vara den som författat av-

talet. Man slipper då vara orolig för att ”gå på en mina” i form av dolda klausuler eller 

klausuler med dold verkan. En annan stor fördel med att själv vara avtalsförfattare är att 

det går att införa både klausuler som för över risken för varor på motparten och friskriv-

ningsklausuler som vidarebefordrar eventuella skadeståndskrav på motparten. Dessutom 

kan klausuler som ser vanliga ut på ytan vinklas och nyanseras så att de ger fördelar till 

författaren. Om motparten sedan vill ändra på någon del av avtalet utgör detta inget 

större problem eftersom man då själv får vara med och utforma de nya klausulerna som 

sedan förs in i avtalet man själv skapat grunden till, man slipper då även otrevliga över-

raskningar. Det skapar alltså en avsevärd förutsebarhet och trygghet att använda ett eget 

standardavtal jämfört med att antingen använda motpartens avtal eller att inte använda 

något alls. 

9.3.3 Professionallitet 

Utan att inför denna uppsats genomfört en större empirisk undersökning av huruvida det 

inom branschen anses vara oprofessionellt att inte ha och använda ett eget standardavtal 

antas att så är fallet. Köplagen såväl som avtalslagen riktar i flertalet paragrafen läsarens 

uppmärksamhet mot parternas avtal med meningar som ”I den mån priset inte följer av 

avtalet…” innan en ytterst generell reservlösning presenteras. Detsamma gäller 

branschpraxis som börjar vissa klausuler med ”Om ej annat avtalats…”. Dessa formu-

leringar visar på att såväl lag som branschpraxis utgår från att parterna har ett avtal att 

utgå från, det borde sedan ligga i varje bolags intresse att framstå som den mer profes-

sionella genom att vara den part som står för standardavtalet.  
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9.4  Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att utreda om bolag lika Communica befinner sig i en bättre 

utgångspunkt för avtalsförhanlingar om ett eget standardavtal används jämfört med om 

antingen motpartens avtal används eller om inget avtal alls används. Den utgångspunkt 

som avses har granskats ur två olika vinklar, en där endast vinstmaximering eftersträvas 

och en där andra skäl finns.  

Den första av dessa två vinklingar utreder huruvida communicas vinstmaximerings-

chanser påverkas av att använda ett eget avtal. För att kunna ge svar på detta har tio oli-

ka vanligt förekommande avtalspunkter analyserats ur tre olika vinklar. Dessa tre 

vinklar är situationen då inget avtal används, situationen om communicas motparts avtal 

används respektive om communicas egna avtal används.  

Svaret på den första frågan, om vinstchanserna påverkas av ett eget avtal, är att de allra 

flesta situationer inte påverkas nämnvärt. Visserligen kan annan påverkan än just vinst-

påverkan kan ses under ett flertal punkter men när det gäller just vinstpåverkan är det 

egentligen bara två punkter där vinstpåverkan blir påtaglig. Dessa punkter, betalning 

och garanti, ser betydligt olika ut i beroende på vilken parts avtal som används som ut-

gångspunkt och om communicas avtal används innebär detta alltså fördelar för Com-

munica. Ytterligare två punkter där tydlig vinstpåverkan kan uppstå är de punkter som 

gäller prisskydd och returrätt.  

När det gäller standardavtalens påverkan på ett bolags vinstmaximeringsmöjligheter är 

det dock sällan så enkelt som att se till hur vardera parts avtal är utformat i det läge då 

parterna inleder sina avtalsförhandlingar. Ofta används standardavtalen för att presente-

ra partens drömscenario, detta scenario får sedan anpassas efter hur långt motparten är 

beredd att gå och det slutliga avtalet är alltså resultatet av ett standardavtal som sedan 

har ändrats utifrån resultatet av förhandlingar parterna emellan.  

Den andra vinklingen där andra skäl att skaffa ett standardavtal har utretts har dessa 

”andra skäl” utgjorts av tre punkter. Den första av dessa punkter som gäller huruvida 

avtalsprocessen rationaliseras om ett eget standardavtal används har delats upp i två 

svar. Ett delsvar som gäller i de fall då parterna inte träffas för förhandlingar innan han-

deln. I dessa fall sker ingen effektivisering av avtalsprocessen då detta omöjliggörs av 

att det helt enkelt inte förekommer någon avtalsprocess. Ett annat delsvar gäller de situ-

ationer då parterna möts för att förhandla. I dessa situationer innebär det en klar fördel 

med ett eget avtal eftersom ens egna intressen då redan finns medtagna i avtalet. 

Svaret på huruvida de andra två andra ”skälen”, precisering av rättsläget och intryck,  

påverkas av om Communica använder ett eget avtal var svaret att situationen påverkas i 

allra högsta grad när det gäller en precisering av rättsläget som i sin tur ska ge en trygg-

het för ägarna. I de fall det egna standardavtalet ligger till grund för avtalsuppgörelsen 

skapar detta en oerhörd trygghet jämfört men om motpartens avtal används och. Slutli-

gen kan kort konstateras att skillnaden på det intryck man som affärspart ger om man 

inte har något eget standardavtal jämfört med det man ger om man kan presenter ett eget 

välskrivet standardavtal sannolikt är stor, dock är detta inte djupare utrett i denna upp-

sats.  
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Samarbetsavtal 

 

Detta avtal stipulerar grundläggande avtalsgrunder mellan 

Communica Datadistribution AB org. Nr. 556540-4844, nedan kallat ”Communica” och 

______________org. Nr. XXXXXX-XXXX, nedan kallat ”beställaren”. 

Då båda dessa behandlas med ett begrepp kallas dessa ”parterna”. Avtalet består av detta dokument samt tillhörande bilagor 
och anslutande separata dokument. 

Alla klausuler i detta avtal gäller i den mån andra mer detaljerade bestämmelser inte avtalats mellan parterna eller på andra vis 
framgår av skriftliga källor. 

 

 

1. Avtalsperiod 

§1  I den situation att fler avtal föreligger mellan beställaren och Communica och dessa har kolliderande innebörd 
gäller alltid det senaste. 

§2  Detta avtal gäller mellan beställare och Communica från den tidpunkt då beställaren första gången idkar handel 
med Communica. Avtalet anses ingånget mellan parterna i samband med att Communica avsänder orderbekräf-
telse till beställaren.  

§3  Avtalet gäller alla förbindelser mellan parterna och gäller till och med utgången av nästkommande kalenderår 
räknat från den tidpunkt då beställaren senast genomförde en beställning från Communica.  

§4 Följande avtalsparagrafer gäller under en obegränsad framtid från avtalets ingående och kan endast upphöra ge-
nom en av båda parter undertecknad separat handling: §§ 11-12, §35, §40, §42, §44. 

§5  Tillämpning av detta avtal gäller hela Communicas sortiment såsom det såg ut vid ikraftträdande av avtal samt 
eventuella utökningar under avtalstiden.  

§6 Beställaren ansvarar för att vid alla tillfällen meddela Communica aktuella kontaktuppgifter. Beställare ansvarar 
likväl för att kontrollera riktigheten i de adresser Communica använder vid alla förbindelser mellan parterna, det-
ta inkluderar även fraktsedlar och orderbekräftelser. Vid upptäckta felaktigheter ansvarar beställare för att utan 
dröjsmål kontakta Communica och meddela korrekta kontaktuppgifter.  

2. Produkter 

§7 Varor som sänds från Communica ska vara uppmärkta enligt en av Communica etablerad men för alla parter funk-
tionell rutin.  

§8  Vid uppdateringar eller förändringar av Communicas sortiment är ambitionen att detta meddelas beställaren tret-
tio (30) dagar innan nämnda uppdateringar eller förändringar träder i kraft. Communica förbehåller sig dock rät-
ten att begränsa denna tidsfrist till noll (0) dagar om detta beror på orsaker utanför Communicas kontroll och det-
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ta inte är att anse som oskäligt. Denna klausul gäller dock inte de situationer då förändringen av sortimentet i rea-
liteten innebär en minskning eller annan negativ storleksförändring av sortimentet. 

§9 Den produktinformation som medföljer Communicas produkter baseras fullständigt på information som lämnas 
av Communicas leverantörer och Communicas ansvarar inte för innehållets riktighet eller relevans. Vid behov av 
ytterligare produktinformation ansvarar beställaren själv för att tillfredställa detta behov.  

§10 Communica tar inget ansvar för information som lämnats till beställare av communicas leverantörer före beställ-
ningstillfället och förbehåller sig dessutom rätt till korrigering av den egna informationen.  

§11  För information och bestämmelser om varuprover hänvisas till separat dokument. 

§12 Beställaren ska alltid framställa Communica i positiva termer. Communica förbehåller sig rätten att bedöma vilken 
värdeladdning - positiv, negativ eller neutral - olika termer har.  

§13 Om varumärket ”Communica” eller andra anknytande namn ska användas i kommersiella sammanhang av bestäl-
laren krävs ett separat avtal för detta ändamål. 

§14 Communica erbjuder sina samarbetspartners slutkundssupport. Denna support gäller produkter som i ett tidigare 
led sålts av Communica. Supporten gäller rådgivning och upplysningar kring produkter som härrör från Communi-
ca och innefattar inte situationer som inbegriper den aktuella produktens samverkan med andra produkter som 
inte härrör från Communica.  

§15 För förteckning över tillverkare med egen slutkundsförsäljning hänvisas till separat dokument.  

§16 För information kring Communicas varor och tjänster, utöver den som medföljer produkterna, hänvisas till Com-
municas hemsida och det är beställarens ansvar att kontrollera huruvida eftersökt information finns att tillgå på 
hemsidan innan kontakt tas med Communica. 

3. Priser 
 

§17 Pris för de varor som beställts är de som presenteras på Communicas hemsida vid det tillfälle då beställarens or-
der anländer till Communica. Communica har dock rätt att vid plötsliga prishöjningar från sina leverantörer ändra 
priset på vissa eller alla varor även om en orderbekräftelse sänts från Communica och ett avtal om pris därigenom 
ingåtts. Denna typ av prisförändring måste dock föregås av kontakt mellan Communica och beställaren. Beställa-
ren äger vid denna kontakt rätt att häva köpet.  

 
§18 De priser som överenskommits mellan Communica och beställaren räkas alltid i svenska kronor. 
 
§19 Om communicas omkostnader stiger till följd av kraftiga valutaförändringar äger Communica rätt att anpassa sina 

säljpriser utifrån denna växelkurs. Denna rätt gäller även efter det att avtal om pris ingåtts mellan parterna. Den-
na typ av prisförändring måste dock föregås av kontakt mellan Communica och beställaren. Beställaren äger vid 
denna kontakt rätt att häva köpet.  

 
4. Leveranser 

§20 Beställning av varor från Communica ska ske genom av Communica fastställd rutin. Denna innefattar e-post till 
Communicas ordermail, beställning via Communicas web-shop, via telefon till Communicas beställningsnummer 
eller via fax till Communicas beställningsnummer. 

§21 Beställning ska alltid innefatta inköpsordernummer, beställares leveransadress, communicas eller tillverkares arti-
kelnummer, kvantitet som beställs samt namn på kontaktperson som genomfört beställningen. Communica kan 
välja att inte behandla beställningsorder som inte innehåller denna information. 

§22 Beställda produkter och dokument levereras fritt communicas lager. Emballage ingår i den utsträckning det är 
nödvändigt för att undvika skador. Risk för varan övergår på beställaren då varan lämnar communicas lager. 
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§23 Beställningar ska bekräftas av Communica genom orderbekräftelse. Denna ska vara utformad enligt en av Com-
munica fastställd men för alla parter funktionell modell.  

§24 Orderbekräftelse ska skickas från Communica inom tjugofyra (24) timmar från det att ordern mottagits av Com-
munica. Dock kan denna tidsbegränsning förlängas av Communica om detta krävs på grund av faktorer utom 
communicas kontroll, dessa faktorer innefattar bland annat communicas leverantörer.  

§25 Orderbekräftelse från Communica ska innehålla väsentlig information från beställarens order, pris för beställda 
produkter i den mån dessa finns tillgängliga samt ett bedömt leveransdatum.  

§26 Communica har som målsättning att produkter beställda, genom i §18 nämnda metoder, och bekräftade genom 
orderbekräftelse  innan klockan 15:00 (centraleuropeisk eller annan av Communica fastställd tidräkning) ska leve-
reras nästföljande arbetsdag. Denna målsättning inbegriper dock bara de situationer då beställaren uppfyller sina 
avtalsförpliktelser. Denna klausul gäller endast i de situationer beställda produkter omedelbart finns Communica 
att tillgå och endast inom det svenska fastlandet.  

§27 I den situation att fel produkter levererats till beställaren ansvarar denna för att genast meddela Communica det-
ta. Communica ska då enligt interna rutiner utan kostnad för beställaren åtgärda detta. 

§28 Beställningar från Communica ska i möjlig utsträckning innehålla följesedel och transportörssedel som placeras på 
lämpligt vis.  

§29 Då leverans som ankommer till beställare saknar varor ska detta utredas grundligt av beställaren och förman, la-
geransvarig eller annan motsvarande person ska ansvara för kontakten med Communica. Communica äger rätt att 
genomföra en egen utredning i frågan innan problemet åtgärdas på ett av Communica valt vis.  

5. Force majeur 

§30 Beställaren likväl som Communica är i fullföljande av detta avtal inte förpliktade att uppfylla sina åtaganden i den 
mån detta är omöjliggjort av faktorer som ligger helt utanför parternas kontroll och som inte genom några rimliga 
åtgärder kunnat förutses eller förhindras.  

6. Betalning 

§31 Fakturering från Communica ske i samband med avleverans eller vid ett senare av Communica valt tillfälle. 

§32 I de situationer beställaren ges kredit äger Communica rätt att utan inhämtat tillstånd från beställaren genomföra 
en kreditprövning av denna, kredittiden bestäms sedan av Communica. 

§33 Communica ger inte avbetalning och tar heller inte ut några generella avgifter såsom fakturaavgifter eller expedi-
tionsavgifter.  

§34 Vid dröjsmål äger Communica rätt att debitera beställaren en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta uppgående 
till tjugotvå (22) procent. 

§35 Under förutsättning att produkterna är i originalskick och i obrutet originalemballage äger beställaren rätt att till 
egen kostnad inom en fjorton(14)dagarsperiod returnera varor till Communica. För returnerade varor erhåller be-
ställaren en kredit som baserar sig på de returnerade varors pris vid det tillfälle varorna anländer till Communica. 
Detta pris kan dock aldrig vara högre än det pris beställaren erlade för dessa varor. Denna kreditering gäller en-
dast mot köp som genomförs inom en tolv(12)månadersperiod av beställaren hos Communica. 

7. Garanti 

§36 I den situation att produkter som sålts av Communica uppvisar fel eller brister hänvisas beställaren till de garanti-
er communicas leverantörer ger. Communica kan under inga omständigheter bli ansvarig för avhjälpande av felak-
tigheter eller brister under en längre tidsperiod eller i materiellt längre gående hänseende än vad communicas le-
verantörer erbjuder.  
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§37  Communica förbehåller sig rätten att utifrån interna rutiner avhjälpa fel och brister i produkter förmedlade av 
Communica. Dessa rutiner kan i vissa, men inte alla, fall härledas direkt till de rutiner communicas leverantörer 
erbjuder Communica. 

§38 Varor som vid första användningstillfället uppvisar fel och brister ska av för varan relevant utbildad personal hos 
beställaren undersökas innan kontakt med Communica, eller av Communica hänvisad person, tas.  

8. Miljöhänsyn 

§39 Communica arbetar aktivt för att värna om miljön och är bland annat anslutna till ”Elkretsen” och ”Elretur”. 
Communica uppdaterar kontinuerligt sin miljöpolicy och presenterar aktuell sådan på sin hemsida.  

§40 Beställare ansvarar för att stödja Communica i att aktivt värna om miljön och att i en situation där flera möjliga al-
ternativ finns, alltid välja det av dessa som framstår som mest fördelaktig i miljösynpunkt så länge det inte kraftigt 
påverkar situationen i övrigt. 

9. Kontraktsomständigheter 

§41 Communica förebehåller sig rätten att vid väsentliga avtalsbrott ensidigt säga upp avtalet utan förvarning och 
med omedelbar verkan. Communica äger rätt att avgöra vad som är att anse som väsentligt avtalsbrott men till 
detta räknas särskilt varumärkesmissbruk, dröjsmål med betalning, prisdumpning och sekretessbrott. Denna klau-
sul gäller oavsett orsak till avtalsbrottet. 

§42 Under inga omständigheter kan Communica bli ansvarigt för någon form av indirekta kostnader eller skador till 
följd av produkter eller tjänster härrörande från Communica eller dess leverantörer. Detta gäller oavsett vad som 
avtalats senare eller i ett separat avtal.  

§43 Inga tillägg, inskränkningar, omskrivningar eller andra ändringar till detta avtal får genomföras utan communicas 
tillstånd. För att dessa ändringar ska träda i kraft fordras nya förhandlingar mellan parterna. Tillägg, inskränkning-
ar, omskrivningar eller andra ändringar som efter förhandling överenskommits mellan parterna ska nedtecknas 
och signeras av parterna för att träda i kraft. Communica förbehåller sig rätten att utan förvarning eller ny för-
handling göra sådana ändringar av avtalet som inte inverkar på dess juridiska innerbörd.  

10. Tvistelösning 

§44 I den händelse att parterna inte efter förhandlingar löst eventuella meningsskiljaktigheter ska tvisten lösas genom 
lagen om skiljemän. Eventuella direkta såväl som indirekta kostnader som uppkommit för parterna i samband 
med tvisten ska i samtliga fall ensidigt bäras av beställaren oberoende av utgången av tvisten. Skiljeförfarandet 
ska genomföras i Stockholm. Då tvist gäller tolkning av en lydelse, situation eller liknande äger communicas tolk-
ning företräde framför beställarens i samtliga situationer.   

 

 

 

 

 

Communica Datadistribution AB  _______________________ 

556354-4690   XXXXXX-XXXX 

 

Ort och datum   Ort och datum 
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CE-Konsumentelektronikbranschen 
Allmänna leveransbestämmelser 
för försäljning till återförsäljare av hemelektroniska apparater (CEAL 2003) 
 

1. Inledning 
Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas i samband med 
avtal mellan leverantör å ena, samt återförsäljare å andra sidan om 
leverans av hemelektroniska apparater och är avsedda att vara normalbe-
stämmelser. 
Avvikelser och/eller tillägg skall, för att vara 
gällande, framgå av mellan parterna träffat skriftligt avtal. 
Beträffande samtliga de förhållanden, vilka inte uttryckligen 
regleras genom dessa bestämmelser gäller i tillämpliga delar Köplagen 
(1990:931) samt vad gäller förhållanden mellan återförsäljare 
och konsument, vilka kan få återverkningar mot leverantören, 
Konsumentköplagen (1990:932) samt gällande konsumentbestämmelser 
för hemelektronikbranschen (Konsumentköp CE 2005). 
2. Konsumentköp 
Återförsäljaren svarar för att villkoren enligt Konsumentköplagen 
och Konsumentköp CE 2005 blir gällande gentemot konsument vid 
all försäljning av leverantörens apparater. 
3. Vidareförsäljning till annan än konsument 
Återförsäljaren svarar för att villkoren enligt CE 2002IK blir tillgängliga 
vid försäljning av leverantörens apparater till annan än 
konsument. 
4. Avtalet 
Skriftligt anbud av leverantören gäller en månad om ej annat anges. 
Order per telefon mottages på återförsäljarens risk. Leverantören är 
endast bunden av skriftligt ordererkännande. Telefaxförsändelse och 
elektronisk post gäller som skrift. 
5. Elektronisk handel - EDI 
När elektronisk handel tillämpas mellan parterna skall dokument och 
meddelanden anpassas till för branschen gemensamt antagen EDIstandard 
(EDICE). 
För att reglera ansvaret för EDI-trafiken tillämpas EDIS 
EDI-avtal 98. 
6. Pris 
Som pris gäller av leverantören på leveransdagen tillämpat pris. 
Ändring av priset kan således ske beroende bl a på förändringar 
anskaffnings- och tillverkningskostnader, allmän varuskatt eller 
annan pålaga och beträffande varor från utlandet, ändringar i valutakurser 
eller tullar, samt andra kostnader som påverkar priset. 
7. Producentansvarsavgift 
För alla köp utgår en avgift per produkt enligt gällande prislista från 
El-Kretsen för att täcka kostnaden enligt förordningen om producentansvar 
för elektriska och elektroniska produkter, dvs. ansvar för 
återvinning av skrotade produkter. 
8. Regressrätt 
Återförsäljaren skall för att bibehålla sin regressrätt mot leverantör 
vid reklamation ha följt dessa bestämmelser och vid försäljning till 
konsument tillämpat reglerna i Konsumentköp CE 2005 och/eller 
leverantörens egna bestämmelser. 
9. Betalning 
Betalning skall, där annat ej avtalats, ske kontant inom 30 dagar från 
fakturadatum. Debitering av dröjsmålsränta sker vid betalning efter 
förfallodag med den räntesats som anges av leverantören. Om det 
finns skäl för leverantören att anta att betalningens fullgörande är 
osäker skall återförsäljaren på leverantörens före leverans framställda 
begäran lämna godtagbar säkerhet. Om godtagbar säkerhet därvid 
inte ställs av återförsäljaren kan leverantören kräva förskottsbetalning 
eller leverera mot efterkrav. 
Leverantör kan åsätta återförsäljare en kreditlimit. För leveranser 
som sker sedan kreditlimiten uppnåtts kan leverantören likaså 
kräva förskottsbetalning eller leverera mot efterkrav. 
10. Frakt 
Om ej annat avtalats, sker leverans med leverantörens transportorganisation 
eller med fristående fraktförare levererat till avtalad leveransadress. 
Återförsäljaren ansvarar för att det finns körbar tillfartsväg 
från allmän väg till mottagningsplatsen samt att återförsäljarens 

mottagningsförhållanden medger erforderlig mottagningskontroll. 
11. Emballage 
Speciella emballage debiteras till full kostnad inklusive administrationskost-
nad 
och återtages ej. Återförsäljaren omhändertar och borttransporterar 
emballage på egen bekostnad 
12. Leveranstid 
Leveranstiden räknas, om annat inte avtalats, från den dag bekräftelse 
gjorts av leverantören. 
Leveranstiden skall förlängas mot en mot dröjsmålet svarande 
tid och återförsäljaren skall i fall a) och b) nedan ersätta leverantörens 
kostnader, när: 
a) återförsäljaren icke i rätt tid erlagt avtalad betalning eller ställt 
begärd säkerhet för betalningens fullgörande, 
b) dröjsmålet eljest beror på återförsäljaren såsom på hans 
underlåtenhet att hämta eller mottaga leverans på avtalad tid, 
c) leverantören visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför 
hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat 
med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde 
ha undvikit eller övervunnit. 
Om leveransen av annan anledning än ovan angivits försenats i mer 
än 30 dagar, äger återförsäljaren häva avtalet, därest dröjsmålet visats 
vara av väsentlig betydelse för honom. Hävning kan endast ske 
genom skriftligt meddelande till leverantören. 
Om konsumenten enligt Konsumentköplagen har rätt att häva 
avtalet på grund av försening och förseningen orsakats av att leverantören 
ej har levererat i rätt tid och ej heller inom sådan tid att 
återförsäljaren kunnat undgå hävningsrätten, skall återförsäljaren ha 
rätt att häva beställning av apparat under förutsättning att återförsäljaren 
hos leverantören beställt apparat just för denna namngivna 
konsument. 
Leverantören är dock fri frän ansvar, dels om återförsäljaren 
inte omedelbart vidarebefordrat den leveransmaning från konsumenten, 
som är förutsättning för denna hävningsrätt och dels om 
leveransen innehållits av leverantören på grund av betalningsdröjsmål 
av återförsäljaren. 
13. Leveransdag 
Med leveransdag avses den dag, då leverantören fullgjort vad honom 
enligt avtalet åligger för godsets avlämnande. Då leveranstiden 
förlänges på grund av omständighet som anges ovan i 12 p, andra 
stycket a) och b), skall som leveransdag enligt dessa bestämmelser 
avses den dag då leverans skulle ha skett enligt avtalet. 
14. Ansvar för vilseledande uppgifter i leverantörens produktinforma-
tion 
Om återförsäljaren gentemot konsument enligt Konsumentköplagen 
blir ansvarig för vilseledande uppgift om apparatens beskaffenhet 
eller användning och denna uppgift har lämnats av leverantören, blir 
leverantören gentemot återförsäljaren ansvarig för uppgiften, såvida 
inte leverantören före försäljningen till konsumenten rättat uppgiften 
i förhållande till återförsäljaren. 
Detsamma gäller om varan är felaktig enligt 18 § och 19 § 
Konsumentköplagen och felet härstammar från underlåtenhet från 
leverantörens sida. Apparaten skall därvid anses felaktig och felet 
skall regleras enligt 15 p. 
Har konsumenten på grund av omständighet som avses i 
ovanstående stycke hävt köpet, äger återförsäljaren returnera den 
ifrågavarande apparaten. 

© CE-Konsumentelektronikbranschen 2003-02-06, Sid 2 av 2 
15. Ansvar för fel 
Leverantören svarar gentemot återförsäljaren för de åtaganden som 
återförsäljaren iklätt sig gentemot sin konsument enligt Konsumentköp 
CE 2002 och Konsumentköplagen förutsatt att återförsäljaren 
genast till leverantören vidarebefordrar reklamation från konsumenten. 
Leverantörens ansvar avser apparatens beskaffenhet vid leveransen 
från leverantören till återförsäljaren (och således ej bristfällighet som 
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uppkommit senare i ex på grund av ovarsam hantering, olämplig lagring 
eller felaktig montering). Leverantören ansvarar inte för uppgifter 
av återförsäljaren till konsument om apparatens beskaffenhet i 
vidare utsträckning än som framgår av 14 p, första stycket. 
Leverantören svarar inte för utfästelse som återförsäljare gjort 
mot konsument utöver vad som angivits ovan. 
Leverantören svarar gentemot återförsäljaren för dennes 
skyldighet att utge skälig ersättning för skada enligt Konsumentköplagen. 
Det åligger återförsäljaren att genast till leverantören 
vidarebefordra reklamation från konsumenten och att tillse att 
eventuell skadad apparat hålles leverantören tillhanda för bedömning 
av felet och skadans omfattning. 
16. Mottagnings- och leveranskontroll 
Mottaget gods skall besiktigas vid ankomst till leveransadressen i 
närvaro av avlämnande transportör. Kontroll av återförsäljarens 
beställning skall göras mot följesedel. Synliga skador samt emballageskador 
eller annan brist skall noteras på fraktsedeln och bekräftas 
med avlämnande transportörs underskrift. Om det till följd av 
emballageskador finns skäl att misstänka transportskada skall återförsäljaren 
även undersöka apparaten. 
17. Reklamation, fel eller brist som leverantören skall svara för. 
Brist eller skada som är märkbar vid mottagningskontroll enligt 16 p, 
skall anmärkas genast till transportören och antecknas på transporthandling-
en. 
Icke utifrån synliga skador, som kan antas ha uppkommit 
under transporten, skall snarast och senast inom 7 dagar efter godsets 
mottagande reklameras till transportören. 
I samtliga fall skall även leverantören underrättas. 
Fel, som avses i 14 och 15 pp, skall reklameras genast efter det att 
återförsäljaren erhållit reklamation från konsument, eljest inom 14 
dagar efter det att återförsäljaren märkt felet, dock senast inom 30 
månader efter leveransen till återförsäljaren. 
18. Returer 
Före retur av beställd apparat skall återförsäljaren oavsett anledning 
till returen, med leverantören överenskomma om returen. Om sådan 
överenskommelse inte träffas godkänns inte returen och eventuella 
kostnader i samband med returen åvilar återförsäljaren. 
Sker returen med godkännande i förväg på grund av fel eller 
försummelse hos leverantören, betalar leverantören fraktkostnaden i 
samband därmed. 
Sker leverans utan beställning har återförsäljaren rätt att returnera 
apparaten utan godkännande och kostnaden i samband med returen 
åvilar leverantören. 
Vid retur svarar återförsäljaren för att apparaten emballeras och i 
erforderlig utsträckning transportsäkras så att den inte skadas under 
transporten. Såvida annat inte överenskommits skall apparaten 
returneras i originalutrustat skick och i originalkartong. För eventuella 
skador i samband med returtransport svarar återförsäljaren. 
Vid godkänd retur på grund av fel eller försummelse hos 
leverantören skall leverantören kreditera återförsäljaren inköpspriset 
inom 30 dagar och kreditnotan skall åsättas samma datum som 
motsvarande faktura. 
Vid andra godkända returer krediteras återförsäljaren inköpspriset 
med avdrag för leverantörens kostnad för returen. Leverantören 
kan för sådana kostnader tillämpa en på förhand fastställd 
avbeställningsavgift. 
Kreditnotan åsättes leverantörens mottagningsdatum för 
returen. 
19. Utställningsprodukter – avbetalning 
Produkter sålda med avbetalningskontrakt till återförsäljaren i syfte 
att utnyttjas som utställningsprodukter får ej vidaresäljas av återförsäljaren 
förrän leverantörens fordran till fullo är betald. Produkten 
får inte flyttas till annan plats än den avsedda utan leverantörens 
skriftliga godkännande. Vid utebliven betalning äger leverantören i 
enlighet med lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare 
mm, rätt att återtaga produkterna. 
20. Ansvarsbefrielse 
Ingendera parten äger kräva skadestånd i anledning av motpartens 
brott mot dessa bestämmelser i vidare mån än vad som framgår av 
dessa bestämmelser. 
21. Hävning på grund av dröjsmål med betalning 

Leverantören förbehåller sig rätt att vid betalningsdröjsmål frän 
återförsäljarens sida överstigande 30 dagar efter respektive fakturans 
förfallodag, häva ifrågavarande köp. Denna hävningsrätt gäller även 
om varan kommit i återförsäljarens besittning. 
22. Tvister 
Tvister i anledning av tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser 
skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna 
eller mellan respektive parts branschorganisation. Om sådan förhandling 
strandat skall tvisten, om den rör sig om belopp upp till 10 
basbelopp, avgöras genom förenklat förfarande vid allmän domstol. 
Tvister rörande högre belopp än 10 basbelopp skall avgöras av skiljeman 
enligt gällande svensk lag om skiljemän. 
För utfående av förfallen fordran äger part dock vända sig till 
allmän domstol. Samma gäller för utfående av gods eller betalning 
efter hävningsförklaring. 


