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Summary 
A large number of contracts are concluded each day. Thus companies, 
consumers and third parties meet in order to conduct business. Furthermore, 
the large volume of contracts shows a great variety in terms of complexity 
and economic significance, which points out the need for legal regulation in 
certain areas regarding contracts. The contracting parties are often not 
equally equipped when it comes to negotiation. Therefore, a risk that the 
contracting party in a dominant position will abuse its power exists. From 
that perspective the Swedish legislator, together with the Swedish courts, 
has developed rules and principles concerning the freedom of contract and 
how extensively it may be used. The set of rules that covers contractual 
relations in Sweden will be the main focus of this essay. 
 
First, the essay will distinguish between private law and market law. Private 
law contains rules and principles of interpretation of contracts and section 
36 of the Swedish Contract Act (SFS 1915:218). When it comes to market 
law attention is paid to the Swedish acts relating to unfair contract terms in 
consumer relations and between manufacturers (SFS 1994:1512 and 
1984:292). The main similarities between private law and market law that 
will be addressed are unfair contract terms and the methods of controlling 
them. 
 
The essay investigates the methods, used by courts and other individuals, in 
cases where unfair contractual terms occur. In civil proceedings courts 
perform both concealed control and open control. By concealed control 
means that the current rules and principles are not to be found in any acts of 
parliament but exist as a result of, among other things, case law. The open 
control has, on the other hand, its basics in express legislation. The 
relationship between the concealed and the open control is being analyzed 
more closely. A proceeding within the framework of market law brings 
partially different main figures to the fore. In some cases governmental 
authorities act as litigant parties and it takes place in only one instance, the 
Market Court. The administration of justice of the Market Court is, in 
contrast to that of the common courts, characterized of a collectivist 
approach. The differences do however not mean that the both sets of rules 
do not bear significance to each other. This state of things is being 
investigated and discussed. 
 
The paper gives an in depth presentation of the protection against unfair 
contract terms which Swedish private and market law offer. The core of the 
investigation and the analysis consists of significant case law primarily from 
the Supreme Court and the Market Court. 
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Sammanfattning 
Antalet avtal som ingås dagligen är enormt. Genom sådana rättshandlingar 
möts företag, konsumenter och privatpersoner. Det stora antalet avtal 
uppvisar vidare en stor variation avseende komplexitet och ekonomisk 
betydelse vilket lyfter fram behovet av viss minimireglering. Många gånger 
är avtalsparterna inte jämbördiga utan en av dem intar en överlägsen 
ställning. En sådan ställning medför risk för avtalsrättsligt maktmissbruk. 
Av det skälet har den svenska lagstiftaren, tillsammans med 
rättstillämpningen, utvecklat regler och principer för hur långt avtalsfriheten 
får utnyttjas. Denna uppsats tar sikte på ett par av dessa regeluppsättningar. 
 
En huvudsaklig indelning mellan å ena sidan civilrätt och å andra sidan 
marknadsrätt görs som ett första steg att systematisera uppsatsens innehåll. 
Till den förra gruppen hänförs regler och principer för tolkning och 
utfyllning av avtal samt 36 § avtalslagen. Beträffande den andra gruppen 
ägnas uppmärksamhet åt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden och lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan 
näringsidkare. Det gemensamma temat är oskäliga avtalsvillkor och 
domstolarnas kontroll av dem. 
 
Uppsatsen utreder således de verktyg som står domstolar och enskilda 
rättssubjekt till buds i fall av oskäliga avtalsvillkor. En civilrättslig process 
aktualiserar vad som brukar kallas för dold och öppen kontroll. Den dolda 
kontrollen innefattar tolkning och utfyllning av avtal och andra icke lagfästa 
regler och principer medan den öppna utgår från en tillämpning av 
uttryckliga lagregler. Detta inomcivilrättsliga förhållande analyseras 
närmare. En marknadsrättslig process aktiverar delvis andra aktörer än en 
civilrättslig. I vissa fall agerar myndigheter processförare och det äger rum i 
endast en instans, Marknadsdomstolen. Marknadsdomstolens 
rättstillämpning bär, till skillnad från de allmänna domstolarnas, en 
kollektivistisk prägel. Skillnaderna innebär dock inte att de båda 
regelkomplexen saknar betydelse för varandra. Även denna relation utreds 
och diskuteras. 
 
Arbetet ger således, med reservation för gjorda avgränsningar, ett samlat 
grepp kring det skydd mot oskäliga avtalsvillkor som svensk civil- och 
marknadsrätt erbjuder. Kärnan i utredningen och analysen ligger i en 
genomgång av en förhållandevis omfattande mängd rättspraxis från främst 
Högsta domstolen och Marknadsdomstolen. 
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Förord 
Nio terminer är nu tillryggalagda och nio terminer går fort. Av de nio går 
den nionde fortast. I utgångsläget står fyra hela månader till förfogande och 
allt verkar lugnt men plötsligt ställs man inför det oundvikliga slutet då 
examensarbetet skall lämnas in för bedömning. Det har varit en lärorik resa. 
Den möjlighet att spetsa till kunskaperna inom ett visst ämne man som 
student får är både utvecklande och stimulerande. 
 
Vid en magisterpromotion i Lund 1820 uttryckte Esaias Tegnér: ”…den 
kära yngling tillbakavänder, nu en bildad man, med mästerbrefvet och med 
segerkransen.” Någon segerkrans eller något mästerbrev är det kanske inte 
tal om, men förhoppningsvis har de fyra och ett halvt åren bidragit till ett 
visst mått av såväl mognad som bildning. Det är nog ingen underdrift att 
påstå att tiden vid universitetet tillhör de absolut bästa perioderna i livet. Jag 
är mycket nöjd med vad jag åstadkommit och då främst för alla nya vänner 
jag kommit i kontakt med. De har förärat mig med en alldeles utsökt 
vänskap, något jag är dem evigt tacksam för. Jag undviker medvetet att ange 
några namn, men det är min övertygelse att samtliga berörda känner sig 
adresserade. Examensarbetet tillägnas således oavkortat dem och min familj. 
 
Ett par namn skall likväl framhållas på grund av personernas särskilda 
bidrag till detta examensarbete. Ola Svensson har, i egenskap av handledare, 
under processens gång givit värdefulla kommentarer till mitt tänkta upplägg. 
Min goda vän Nils Johannesson har med exemplariskt skarpsinne hjälpt till 
med korrekturläsning. Ett stort tack till er båda. 
 
 
Lund i december 2007 
 
Christian Karlsson 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
Köp av mobiltelefoner och tv-apparater från de stora hemelektronikkedjorna 
representerar endast en bråkdel av den oöverskådliga mängd avtal som ingås 
dagligen i det ekonomiska livet. Den enskilde konsumenten såväl som det 
multinationella företaget träffar en avsevärd mängd överenskommelser vilka 
skiljer sig åt i fråga om komplexitet och omfattning, samtidigt som de 
förenas av grundläggande avtalsrättsliga teorier. 
 
En tendens i det svenska lagstiftningsarbetet, sedan 1970-talet, tar sikte på 
ett speciellt slags partsställning. Situationen där en konsument ingår avtal 
med näringsidkare har ägnats stor tankemöda från såväl svenskt som 
europeiskt håll under de senaste decennierna. Näringsidkarens typiskt sett 
överlägsna ställning i förhållande till konsumenten har ansetts behöva 
stävjas genom tvingande lagstiftningsåtgärder till förmån för den senare. 
Som led i denna moderna författningstrend har bland andra 
konsumentköplagen (1990:932), konsumenttjänstlagen (1985:716), 
konsumentkreditlagen (1992:830) och distans- och hemförsäljningslagen 
(2005:59) tillkommit. Nämnas skall även konsumentförsäkringslagen 
(1980:38) vars innehåll numera återfinns i den nya försäkringsavtalslagen 
(2005:104). 
 
Ett kännetecken hos konsumentlagstiftningen är att den är tvingande till 
konsumentens förmån (se exempelvis 3 § KKL och 3 § KtjL). Det innebär 
att avtalsinnehåll, vilket står i strid med lagreglering på ett för konsumenten 
ofördelaktigt sätt, är ogiltigt. Nog så viktigt att betona är att bestämmelserna 
ej är generellt tillämpliga i alla typer av köprättsliga förhållanden. 
Lagstiftningen gäller endast i de fall där partskonstellationen består av en 
näringsidkare i egenskap av säljare1 och en konsument i egenskap av 
köpare2. 
 
Det är troligtvis ej att gå för långt att hävda att konsumentlagstiftningen i 
stort syftar till att motverka oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden. 
Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden är en 
lagstiftningsprodukt vilken tillkommit för just detta ändamål. Lagen ersatte 
den äldre lagen (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och 
har sitt ursprung i EG-rätten. Såväl marknadsrättsliga som civilrättsliga 
bestämmelser återfinns däri även om det marknadsrättsliga inslaget är det 
dominerande. 36 § avtalslagen utgör, vid sidan av den ovan nämnda 
                                                 
1 Härmed avses även utbjudande av tjänster och andra nyttigheter och liknande, vilket ej är 
att jämställa med traditionella köp. Det väsentliga är att näringsidkaren agerar inom ramen 
för sin näringsverksamhet. 
2 Härmed avses även beställare eller mottagare eller liknande av tjänster och andra 
nyttigheter. Det väsentliga är att konsumenten agerar i huvudsak för enskilt ändamål eller 
för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. 
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konsumentlagstiftningen, kärnan i den civilrättsliga kontrollen av oskäliga 
avtalsvillkor. 
 
Någon motsvarande avsiktligt riktad skyddsreglering beträffande rent 
kommersiella avtalsförhållanden finns i princip ej3. Några undantag står 
dock att finna. Av närmast intresse, mot bakgrund av denna uppsats 
inriktning, är lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare samt 36 
§ AvtL. Den förstnämnda bär en uppenbar prägel av skyddslagstiftning 
medan den senare har karaktären av en generell förmögenhetsrättslig 
generalklausul. Av förarbetena till 36 § AvtL framgår dock att den bland 
annat tillkommit i ljuset av den ovan beskrivna lagstiftningstrenden.4 Detta 
kommer klart till uttryck även av lagrummets andra stycke. Både AVLN 
och 36 § AvtL är tvingande. 
 
Kontrollen av oskäliga avtalsvillkor har således två sidor; en civilrättslig 
och en marknadsrättslig. Den förra representeras främst av 36 § AvtL medan 
den senare finns uttryckt i AVLK och AVLN. Viktig att framhålla redan här 
är den del av den civilrättsliga kontrollen vilken inte finns uttryckt i någon 
författning men som likväl spelar en stor roll. Reglerna om tolkning och 
utfyllning av avtal ger domstolarna visst utrymme att komma till rätta med 
otillfredsställande avtalsvillkor. Det är dessa regelkomplex denna uppsats 
tar sikte på. 

1.2 Syfte 
Inte sällan lyfts indelningen i å ena sidan offentlig rätt och å andra sidan 
civilrätt fram såsom ett slags första steg i en systematisering, eller ett försök 
därtill, av det svenska rättssystemet.5 Den offentliga rätten kännetecknas, 
enkelt uttryckt, av statsmakternas förhållanden till enskilda. Enskilda 
rättssubjekt förfogar inte över denna typ av bestämmelser utan är nödgade 
att underkasta sig dem. Civilrätten reglerar i stället förhållanden mellan 
olika privata rättssubjekt. I vissa fall är även dessa regler tvingande, men i 
stora delar råder avtalsfrihet.6

 
Huruvida den offentliga rätten respektive civilrätten skall/bör betraktas som 
från varandra helt fristående är en fråga som förtjänar egen analys och som 
ej avses behandlas inom ramen för detta arbete. Härvidlag konstateras 
endast att de, i fråga om oskäliga avtalsvillkor, kommer i påtaglig kontakt 
med varandra. Denna uppsats har som huvudsakligt syfte att belysa och 
analysera dessa parallella regeluppsättningar samt förhållandet dem emellan. 

                                                 
3 Med detta uttryck avses partskonstellationer i vilka båda parter handlar i egenskap av 
näringsidkare, konsument agerar som säljare varvid näringsidkare står som köpare samt 
båda parter handlar i egenskap av privatperson/konsument. 
4 Prop. 1975/76:81 s. 104. 
5 Agell och Malmström, Civilrätt, s. 19 f. Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 45. 
6 Se 8 kap. 2 och 3 § § RF. Agell och Malmström, a.a., s. 19 f. Lehrberg, a.a., s. 45. 
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1.3 Problemformulering och 
frågeställningar 

Olika fall behandlas olika, brukar det heta. Detta är delvis fallet med 
oskäliga avtalsvillkor. Relationer i vilka konsumenter ingår bedöms utifrån 
en uppsättning regler som i stora delar inte är tillämpliga i rent 
kommersiella förhållanden. Visserligen återfinns för båda 
partskonstellationerna såväl marknadsrättsliga som civilrättsliga 
bestämmelser. De är emellertid inte helt överensstämmande. Härutöver skall 
återigen den grundläggande skillnaden mellan marknadsrätt och civilrätt 
betonas. 
 
En första aspekt värd att utreda avser ett rent inomcivilrättsligt förhållande. 
Domstolarna har verktyg i såväl reglerna om tolkning och utfyllning av 
avtal som i 36 § AvtL. Relationen mellan dessa metoder skall därför 
behandlas (2, 3 och 5.1). 
 
För det andra utreds förhållandet mellan den ”marknadsrättsliga 
oskäligheten” och den ”civilrättsliga oskäligheten”. Skiljer sig de olika 
oskälighetsbegreppen åt? Vilket förhållande råder mellan de olika 
regeltyperna? Häri ingår även en analys av rättspraxis från både 
Marknadsdomstolen och Högsta domstolen. En gripbar bild av hur 
domstolarna tillämpar oskälighetsbestämmelserna är till gagn för blivande 
avtalsparter eftersom förutsebarheten av vad som konstituerar ett oskäligt 
avtalsvillkor ger parterna möjlighet att preventivt motverka framtida 
rättstvister. Det i sig innebär rättsekonomiska fördelar i form av underlättad 
planering av rättssubjektens ekonomiska verksamhet (3, 4 och 5.2). 
 
Uppsatsen avser vidare att besvara frågan vilket skydd å ena sidan 
konsumenter och å andra sidan näringsidkare har mot oskäliga avtalsvillkor 
enligt svensk rätt. Härvidlag kan konstateras att skyddet för den förra 
gruppen är mer välutvecklat än skyddet för den senare. Särskilt intressant 
blir därför att utreda näringsidkares skydd mot sådana villkor. Förutom i den 
löpande genomgången och analysen av rättspraxis (2, 3 och 4.4) tas frågan 
upp till behandling i 5.3. 
 

1.4 Metodologiska utgångspunkter 
Uppsatsen syftar, som sagt, till att lyfta fram förhållandet mellan den 
marknadsrättsliga och den civilrättsliga regleringen avseende oskäliga 
avtalsvillkor. Den metod som väljs skall således tjäna detta syfte samtidigt 
som den skall skapa goda förutsättningar att behandla problem- och 
frågeställningar på ett tillfredsställande sätt. Kort sagt skall metodvalet 
främja en logisk och följdriktig uppsatsstruktur. Jag har funnit att 
traditionell rättsdogmatisk metod bäst lever upp till dessa krav. 
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Det är nödvändigt att noggrant utreda den gällande rätten inom ramen för 
uppsatsämnet. Detta i sig framtvingar ett ställningstagande vad gäller 
relevanta rättskällor. Klart är, enligt min mening, att lagstiftning7, 
rättspraxis, förarbeten och doktrin bör beaktas härvidlag.8 Frågan som 
återstår är i vad mån andra rättskällor/källor bör/kan beaktas. Det torde inte 
råda några tvivel om att sedvänja/handelsbruk, branschbruk och partsbruk9 
erkänns som källor med stöd av vilka rättsläget i vissa fall kan preciseras.10 
Svårigheten med detta slags rättskällor är att fastslå huruvida visst 
beteendemönster kan anses uppnå erforderlig status.11 Jag har av dessa skäl 
inte för avsikt att i nämnvärd omfattning behandla dessa rättskälletyper. 
 
Sammanfattningsvis kan således sägas att uppsatsarbetet bygger på 
traditionell rättsdogmatisk metod. Då framställningen inriktas på de 
juridisktekniska problem som är förknippade med ett visst regelkomplex 
eller en uppsättning av regler, torde ansatsen kunna kallas för 
regelorienterad.12 Jag tänker inte ingå i någon djupare diskussion kring en 
mer preciserad karaktärisering av uppsatsens ansats, utan stannar vid de nu 
upptagna hållpunkterna. 

1.5 Material 
När det gäller materialet märks ganska omgående en skillnad mellan den 
marknadsrättsliga regleringen å ena sidan och den civilrättsliga regleringen 
å andra sidan. Den senare är tämligen utfylligt behandlad inom 
rättsvetenskapen och åtskilliga författare har engagerat sig i tolkningen av 
främst 36 § AvtL. Det kan nämnas att lagrummet gjorts till föremål för två 
avhandlingar för avläggande av doktorsexamen. Även tolkning och 
utfyllning av avtal har åtnjutit ett flertal rättsvetenskapspersoners intresse. 
 
Annorlunda förhåller det sig delvis med den marknadsrättsliga regleringen. 
Det skall påpekas att det ingalunda görs gällande att marknadsrätten som 
juridisk disciplin fallit i glömska. Däremot är bestämmelserna om just 
oskäliga avtalsvillkor inte lika ingående penetrerade. Dock återfinns vissa 
avsnitt om reglerna i olika typer av skrifter. 
 
Materialet består, förutom av lagtext och förarbeten13, av en rad 
rättsvetenskapliga skrifter inom civil- och marknadsrätt samt rättsekonomi. 
En inte så liten del av dessa är artiklar hämtade ur olika antologier. Urvalet 
har gjorts efter framförallt två kriterier. Det första, och mest naturliga och 
viktiga, är det ämne och den inriktning källan behandlar. Detta för att avgöra 

                                                 
7 Härmed likställs, i detta sammanhang, i förekommande fall andra författningar. 
8 Hellner, Rättsteori, s. 66 ff. 
9 Partsbruket torde främst vara av omedelbar betydelse inom avtals- och obligationsrätten 
då det är begränsat till den ifrågavarande partsställningen. 
10 Se 1 § 2 st AvtL och 3 § KöpL. 
11 Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 27. 
12 Westberg, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – en idé om 
rättsvetenskaplig öppenhet, s. 427 ff. 
13 I detta hänseende skiljer sig naturligen inte materialåtgången nämnvärt åt. 
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relevansen i förhållande till denna uppsats. För det andra tillmäts författaren 
viss betydelse, även om det på intet sätt är avgörande för urvalet. 
Rättsvetenskapspersoner, domare, advokater, bolagsjurister med flera 
anlägger olika perspektiv och betonar olika omständigheter som särskilt 
viktiga. Detta förhållande bör, enligt min mening, hållas i minnet under 
arbetets gång. 
 
Beträffande rättspraxis är det i första hand de högsta instansernas 
avgöranden som är av intresse, då de i regel har prejudicerande verkan. MD 
är egentligen den enda, och därmed den högsta, instansen avseende den 
marknadsrättsliga regleringen. På den civilrättsliga sidan är HD:s 
avgöranden av störst vikt, men i vissa fall har också hovrättspraxis belysts. 
 
Utöver det mer traditionella materialet skall nämnas material som kan 
hävdas vara ett utflöde ur myndigheters funktioner. Visserligen är det 
numera endast MD som konkret utverkar förbud mot oskäliga avtalsvillkor, 
men andra myndigheter, likt Finansinspektionen och Konsumentverket, 
utövar detta till trots bland annat tillsyn. I samband med det publiceras 
stundom rapporter vilka kan ta sikte på användandet av oskäliga 
avtalsvillkor. En sådan rapport har beaktats. 

1.6 Begreppsanvändning med mera 
I framställningen återkommer några begrepp vilka särskilt bör 
kommenteras. När olika partsställningar beskrivs har jag valt att inte 
använda uttrycket ”motpart” utan stannat vid ”medkontrahent”. Orsaken är 
att avtal initialt syftar till någon form av samarbete eller gemensam strävan. 
”Motpart” förmedlar tvärtom ett intryck av konflikt, vilket i och för sig i en 
del fall uppstår till följd av avtalet. 
 
Särskilt i kapitel 3 används ”generalklausul/en” som ett substitut för 36 § 
AvtL. Anledningen till det är helt enkelt att variera språket något. I fall inget 
annat framgår av kontexten avses med ”generalklausul/en” alltså just 36 § 
AvtL. 
 
För tydlighets skull kan redan här lämnas en förklaring till uttrycken ”dold 
kontroll” och ”öppen kontroll”. Det som skiljer uttrycken åt har med 
regelverkens beskaffenhet att göra. I det förra fallet tillämpar domstolarna 
principer och regler vilka slagits fast i rättpraxis och doktrin, det vill säga 
reglerna om tolkning och utfyllning av avtal, medan de i det senare fallet 
faller tillbaka på uttrycklig lagstiftning, primärt 36 § AvtL, och jämkar ett 
oskäligt avtalsinnehåll.14

 
Slutligen skall något sägas om genus. Det har varit min avsikt att så långt 
möjligt försöka åstadkomma en könsneutral framställning. Personliga 
pronomina har därför undvikits där det varit möjligt. I andra fall har uttryck 
som ”han eller hon” samt ”honom eller henne” använts. För det fall endast 
                                                 
14 Se t.ex. Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 53 f. 
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”han” eller ”hon” brukats har, om inget annat framgår av omständigheterna, 
ingen åtskillnad mellan det manliga och det kvinnliga könet avsetts. 

1.7 Avgränsningar 
Uppsatsen är inriktad på kontrollen av oskäliga avtalsvillkor. Detta område 
är tämligen omfattande och kan av utrymmes- och tidsskäl ej behandlas i sin 
helhet inom ramen för ett examensarbete. Avhandlingen kan sägas ha två 
block även om kapitelindelningen inte strikt följer en sådan uppdelning. Det 
första blocket rör den civilrättsliga kontrollen, det vill säga de allmänna 
domstolarnas möjligheter att ingripa mot oskäliga avtalsvillkor. De 
allmänna domstolarna kan utöva såväl dold som öppen kontroll. Den förra 
avser tolkning och utfyllning av avtal medan den senare handlar om 
tillämpning av uttryckliga rättsregler. Det andra blocket utgörs av den 
marknadsrättsliga kontrollen och härvidlag fokuseras på MD:s roll. 
 
Den rättspraxis som utbildats på området under de senaste decennierna är 
omfattande. Det gäller inte minst praxis från HD och de allmänna 
domstolarna anbelangande tolkning och utfyllning av avtal samt 36 § AvtL. 
Önskvärt hade varit att det, med hänsyn tagen till de riktlinjer som finns för 
författande av examensarbete samt tidigare gjorda avgränsningar, vore 
möjligt att referera denna praxis i sin helhet, men så är inte fallet. Uppsatsen 
innehåller därför inte en uttömmande genomgång av befintlig rättspraxis. 
Jag har således gjort ett urval efter egna uppsatta kriterier. Härvidlag har 
framförallt typ av avtalsvillkor och HD:s domskäl beaktats. Vissa 
villkorstyper är återkommande, och ju mer pedagogiska och utförliga 
domskälen är desto större förståelse för domstolarnas överväganden erhålls. 
Härutöver skall också upplysas om Arbetsdomstolen och dess tillämpning 
av 36 § AvtL på arbetsrättsliga avtal. Även dessa avgöranden har på grund 
av utrymmesskäl fått lämnas därhän. 
 
I anslutning till det civilrättsliga blocket har ytterligare en viktig 
avgränsning gjorts. Den omfattande konsumentlagstiftningen som växt fram 
under de senaste årtiondena kan med fog påstås utgöra ett slags kontroll av 
oskäliga avtalsvillkor. Uppsatsen inriktar sig emellertid endast på tolkning 
och utfyllning av avtal samt 36 § AvtL. 
 
Detta arbete tar sikte uteslutande på svensk rätt. En komparation med andra 
rättsordningar skulle i och för sig vara mycket lämpad för detta ämne bland 
annat på grund av rättslikheterna inom Norden på avtalsrättens område och 
den harmonisering som skett i EU beträffande oskäliga avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden. Dessutom hade en mer ingående undersökning av, 
för svensk rätts vidkommande, mer betydelsefulla länders rättsordningar 
kunnat ge en ökad förståelse för de svenska reglerna. Jag tänker inte minst 
på Tyskland, Storbritannien och USA. Av förut nämnda skäl återfinns dock 
inget renodlat internationellt avsnitt i denna uppsats. 
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1.8 Disposition 
Den följande framställningen disponeras på följande sätt. I kapitel 2 
behandlas tolkning och utfyllning av avtal. Kapitlet består av ett antal 
underavsnitt vilka innehåller ämnets olika delar. Avsnittet om avtalstolkning 
(2.2) tar således upp tolkning mot bakgrund av subjektiva omständigheter 
(2.2.1), tolkning mot bakgrund av objektiva omständigheter (2.2.2) samt 
förekomsten av andra tolkningsprinciper (2.2.3). I 2.3 beskrivs reglerna om 
utfyllning av avtal. Framställningen innehåller vidare en löpande illustration 
av hur domstolarnas dolda kontroll gestaltar sig i rättspraxis. 
 
Kapitel 3 tar upp vad som kan kallas en del av den öppna kontrollen av 
oskäliga avtalsvillkor. Fokus riktas mot 36 § AvtL och framställningen rör 
sig fortfarande i det civilrättsliga blocket. Efter en allmän inledning (3.1) 
analyseras den oskälighetsbedömning domstolarna ägnar sig åt när de 
tillämpar paragrafen mot bakgrund av de i lagtexten uttryckligt angivna 
riktlinjerna (3.2). I 3.3 diskuteras övriga frågor kring tillämpningen av 
lagrummet. Relevant rättspraxis redogörs för och analyseras löpande. 
 
I kapitel 4 övergår framställningen till det marknadsrättsliga blocket och 
avtalsvillkorslagarna står i centrum. I 4.1 ges en inledande presentation av 
regelverket medan 4.2 tar upp några processuella utgångspunkter för 
lagarnas tillämpning. Även avtalsvillkorslagarna föreskriver att en 
oskälighetsbedömning skall ske och de övergripande riktlinjerna härför 
presenteras i 4.3. Som avslutning målas en bild av lagarnas tillämpning i 
MD:s rättspraxis upp (4.4). 
 
De i 1.3 ställda frågorna analyseras och besvaras sedan slutligen i kapitel 5.  
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2 Tolkning och utfyllning av 
avtal 

2.1 Allmänt 
Det görs en principiell åtskillnad mellan avtalstolkning och utfyllning av 
avtal.15 Tolkningsverksamheten går ut på att fastställa ett föreliggande 
avtals innehåll och betydelse medan utfyllningen tillgrips i de fall en 
”lucka”, eller annan otillräcklighet, upptäcks. Rent logiskt innebär det sagda 
att ett avtal i första hand görs till föremål för tolkning eftersom det först 
efter slutförandet av denna process går att fastställa huruvida någon relevant 
omständighet täcks in eller ej. Tolkningsproceduren utmärker sig även 
såtillvida att andra överväganden än rent juridiska kan aktualiseras. Såväl 
språkvetenskap och psykologi som logiska slutledningar kan visa sig tillföra 
viktiga aspekter på hur ett avtal skall tolkas. Utfyllningen är däremot av rent 
rättslig karaktär eftersom ”utfyllningsmaterialet” regelmässigt består av 
rättsregler hämtade, eller härledda, ur olika rättskällor.16

 
Ett klassiskt vägledande uttalande för hur tolkning av avtal skall företas ges 
i motiven till avtalslagen. Obligationsrättskommittén anförde därvid: ”Vad 
som skall anses utgöra innehållet av en avgiven viljeförklaring hava 
domstolarna att fastställa genom tolkning av förklaringen, varvid hänsyn 
naturligtvis bör tagas icke blott till dennas ordalydelse utan till samtliga 
omständigheter, som kunna vara av betydelse för ett riktigt bedömande av 
dess innebörd.”17 Vilken vägledning detta uttalande egentligen ger kan 
diskuteras, men det kan nog anses stå klart att en mer samlad bedömning av 
för avtalssituationen relevanta omständigheter skall göras. 
 
Vid utförande av avtalstolkning måste således initialt en avgränsning av 
relevanta omständigheter göras. Dessa omständigheter brukar benämnas 
tolkningsdata.18 För att en omständighet skall kvalificeras som 
tolkningsdatum fordras att den är dels tidsmässigt relevant och dels 
subjektivt relevant.19 Omständigheten skall således ha varit aktuell i 
samband med avtalsslutet samt ha varit synbar för medkontrahenten. 
Beträffande synbarhetskravet gäller ytterligare att medkontrahenten skall ha 
uppfattat omständigheten som relevant för avtalet. Någon faktisk insikt 
behöver emellertid ej påvisas utan det är tillräckligt om det kan konstateras 
att medkontrahenten borde ha insett omständighetens relevans. Den 

                                                 
15 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 10. Lehrberg, Avtalstolkning, s. 15 ff. Ramberg och 
Ramberg, a.a., s. 147 f. 
16 Vahlén, Avtal och tolkning, s. 193 f. 
17 NJA II 1915 s. 251. 
18 Adlercreutz, a.a., s. 36.  
19 Det skall härvidlag anmärkas att lagstadgade formkrav i förekommande fall modifierar 
den relevanta avgränsningen. Se t.ex. 4 kap. 1 § JB. 
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relevanta avgränsningen av tolkningsdata kallas av Adlercreutz för den 
intersubjektiva ramen.20

 
Själva tolkningsverksamheten har diskuterats flitigt i doktrinen varigenom 
en mängd systematiseringar, regler, principer, modeller etcetera har 
föreslagits.21 Dessa kommer att mer ingående behandlas nedan men redan 
här avser jag redogöra för en huvudsaklig indelning av avtalstolkningen. Det 
kan betraktas som ett slags trestegsraket varvid det råder en inbördes 
hierarki mellan stegen. Kännetecknade är också att tolkningsprocessen i ett 
enskilt fall inte behöver inkludera samtliga steg.  
 
Det första steget har jag valt att kalla för tolkning mot bakgrund av 
subjektiva omständigheter. Med det avses att förhållanden vilka är 
hänförliga till parternas tankesfär särskilt beaktas. Det andra steget utgörs av 
tolkning mot bakgrund av objektiva omständigheter. Härmed avses objektivt 
verifierbara tolkningsdata utan direkt anknytning till avtalsparterna som 
personer. För det tredje beaktas andra tolkningsprinciper22, vilka kan sägas 
vara ett slags utvecklade ”tumregler” för hur oklara avtal skall tolkas. Det 
finns ingen homogen terminologi i den avtalsrättsliga doktrinen utan med 
varje författare följer ofta nya begrepp.23 De uttryck jag valt förekommer 
inte i doktrinen och kan givetvis ifrågasättas. Anledningen till att någon 
etablerad författares termer ej valts är att undvika att skapa en låsning till 
denna författare. Den fortsatta framställningen präglas av denna tredelning. 
 
Den andra delen av detta avsnitt handlar om utfyllning av avtal. Som 
tidigare påpekats aktualiseras det i fall den genomförda tolkningen avslöjat 
en relevant brist i det förevarande avtalet. En uppdelning mellan å ena sidan 
individuell utfyllning24 och å andra sidan typiserad utfyllning25 görs för att 
bättre belysa systematiken i verksamheten. Den närmare innebörden härav 
behandlas nedan (2.3.2–2.3.3). 

                                                 
20 Adlercreutz, a.a., s. 45. 
21 Enighet torde råda om hållningen att en generell lära om avtalstolkning ej kan uppställas. 
Det beror bland annat på den stora mängd av avtalstyper som används. De inbördes 
variationerna kräver olika slags överväganden av avtalstolkaren. Inte minst blir det aktuellt 
om man jämför individuella avtal med standardavtal, vilket är av särskilt intresse för denna 
uppsats. Se t.ex. Grönfors, Tolkning av fraktavtal, s. 36. Vahlén, a.a., s. 190. För att 
ytterligare belysa detta förhållande kan HD:s avgöranden i NJA 1981 s. 1205 och NJA 
1994 s. 712 I-III nämnas. HD lade arbetsrättsliga principer till grund för tolkning av 
kollektivavtalsförsäkringsavtal. Tillvägagångssättet har kritiserats, se Dufwa, Avtalsrätt 
under kollektivistiskt tryck, s. 423 ff. Detta konstaterande har emellertid inte hindrat 
rättsvetenskapliga författare att jämväl försöka dra vissa generella riktlinjer för hur tolkning 
och utfyllning bör gå till. 
22 Se Adlercreutz, a.a., s. 51. Lehrberg a.a., s. 149 ff. 
23 Se t.ex. Adlercreutz, a.a., s. 31 ff. Lehrberg, a.a., s. 33 och 57. Ramberg och Ramberg, 
a.a., s. 148 ff. 
24 Adlercreutz, a.a., s. 22. Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 281 f. 
25 Detta begrepp är inte allmänt vedertaget. Adlercreutz, a.a., s. 15. Lehrberg, a.a., s. 283. 
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2.2 Tolkning av avtal 

2.2.1 Tolkning mot bakgrund av subjektiva 
omständigheter 

2.2.1.1 Den gemensamma partsviljan 
I den västerländska avtalsrätten är huvudregeln om avtalsfrihet sedan länge 
etablerad. Denna frihet ger som utgångspunkt envar rätt att välja om, med 
vem samt avseende vad ett avtal skall ingås.26 Att denna huvudregel med 
tidens gång blivit försedd med ett inte ringa antal undantag i form av bland 
annat tvingande lagstiftning står vidare klart. Det betyder emellertid inte 
med nödvändighet att avtalsfriheten därmed skulle vara urholkad och 
praktiskt betydelselös. Tvärtom kvarstår trots allt områden inom vilka avtal 
relativt fritt kan träffas.27

 
En tydlig konsekvens av avtalsfriheten är att avtalsparterna enväldigt råder 
över innehållet i avtalet. När konsensus har nåtts gäller avtalet med det 
innehåll parterna försett det med. Det sagda innebär att den gemensamma 
partsviljan utgör det högst rankade tolkningsdatumet. Det skall dock 
påpekas att det är den vid avtalstidpunkten föreliggande partsviljan som är 
relevant. För det fall ett skriftligt avtalsinnehåll befinns stå i strid mot en 
konstaterad gemensam partsvilja äger den senare företräde.28 
 
Detta betraktelsesätt har sina rötter i antik romersk rätt och bygger på tanken 
att ett rättssubjekt binder sig medelst sin vilja/avsikt. Principerna för avtals 
uppkomst har emellertid förändrats genom århundradena och numera 
beaktas även andra förhållanden. Exempelvis kan nämnas medkontrahentens 
befogade uppfattning av en avgiven viljeförklaring (tillitsprincipen).29

 
En försvårande faktor med den gemensamma partsviljan vid tidpunkten för 
avtalets tillkomst är att den i praktiken oftast endast står att finna i parternas 
huvuden och vid just denna tidpunkt. Det är ingalunda en enkel uppgift att i 
efterhand försöka fastslå vad parterna hade för avsikt beträffande 
avtalsinnehållet. Uppgiften förenklas ej heller av det faktum att det ofta kan 
konstateras att någon gemensam partsvilja sannolikt aldrig förelegat. 
Bevissvårigheterna är uppenbara, varför avtalstolkaren ofta blir hänvisad till 
andra typer av tolkningsdata.30

 
Av de skäl som lyfts fram i det föregående stycket är mer djuplodande 
resonemang kring den gemensamma partsviljan sällsynta i rättspraxis. Ett 
                                                 
26 Strömholm, Avtalsfrihetens komponenter, s. 531. 
27 Grönfors, Avtalsfrihet och dispositiva rättsregler, s. 319 ff. Kännetecknande för Grönfors 
är att han på ett mer direkt sätt nedtonar avtalsfrihetens nuvarande betydelse. 
28 Adlercreutz, a.a., s. 47. Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 43. Grönfors, Tolkning av 
fraktavtal, s. 36 f. (även om denne ifrågasätter den gemensamma partsviljans praktiska 
betydelse).  Lehrberg, Avtalstolkning, s. 39.  
29 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 20 f. Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 63 och 60. 
30 Grönfors, a.a., s. 37. Lehrberg, Avtalstolkning, s. 41. 
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votum av en dissident i Svea hovrätt i NJA 1957 s. 69 kan möjligen utgöra 
ett undantag härvidlag.31

2.2.1.2 Förklaringsmisstagsmodellen 
Verkan av förklaringsmisstag framgår av 32 § AvtL. I paragrafens första 
stycke stadgas att: ”Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken till följd av 
felskrivning eller annat misstag å hans sida fått annat innehåll än åsyftat 
varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken 
förklaringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget.” I likhet med 6 § 2 st 
har 32 § 1 st AvtL fått betydelse för tolkning av avtal. 
 
Förklaringsmisstagsmodellen bygger emellertid inte på en direkt tillämpning 
av 32 § 2 st AvtL utan på ett motsatsslut av bestämmelsen.32 
Tolkningsmodellen kan således formuleras på följande sätt: Den, som 
avgivit en viljeförklaring, vilken till följd av felskrivning eller annat misstag 
å hans sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare bunden av 
viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, ej 
insåg eller bort inse misstaget. Rättsföljden är således att viljeförklaringen är 
bindande för det fall mottagaren är i god tro. Kan å andra sidan ond tro 
styrkas gäller det motsatta förhållandet. 
 
Från HD:s rättspraxis är framförallt tre fall av intresse. Det så kallade 
Torrmjölksfallet33 gällde tolkning av ett försäljningsanbud. Säljaren hade i 
anbudet erbjudit köparen att förvärva ”prima holländsk torrmjölk” vars 
kvalitet påstods vara ”ypperlig och jämförlig med bästa svensk”. Tvist 
uppstod om innebörden i begreppet ”torrmjölk” avseende vilken fetthalt 
mjölken skulle hålla, där köparen menade att den innehöll en för liten 
mängd fett. HD slog fast att det ”objektiva” innehållet i anbudet 
överensstämde med den branschmässiga definitionen av torrmjölk. Det 
kunde således konstateras att köparen, genom sin accept, gjort sig skyldig 
till ett förklaringsmisstag. Däremot kunde det ej anses styrkt att säljaren 
insett eller bort inse köparens misstag varför avtalet tolkades till säljarens 
fördel. 
 
NJA 1949 s. 664 gällde en försäljning av kor varvid överlåtelsehandlingen 
innehöll uppgiften ”kastningsfria”. Korna drabbades emellertid av sjukdom 
och det kunde konstateras att smittan fanns vid köpet. Tvist uppstod om 
omfattningen av den givna garantin. Säljaren hävdade en snävare 
tillämpning med innebörden att ingen sjukdom förelåg vid tidpunkten för 
överlåtelsen. HD menade dock att den objektiva betydelsen av 
”kastningsfria” var en garanti att korna var helt friska. Säljarens 
förklaringsmisstag bestod i att det förts vissa diskussioner om denna snävare 
innebörd. Det hade emellertid inte ingåtts någon juridiskt bindande 
överenskommelse därom. Då köparen inte insåg eller borde ha insett 
säljarens misstag gavs avtalet det innehåll köparen gjorde gällande. 
 
                                                 
31 Se s. 76-78 i referatet. 
32 Adlercreutz, a.a., s. 117. Vahlén, a.a., s. 92 f. 
33 NJA 1921 s. 511. 
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I NJA 1957 s. 69 gällde tvisten tolkningen av ett köpeavtal avseende 
stormfälld skog på ett fäbodskifte. Parterna var oense beträffande 
omfattningen av det geografiska område från vilket den stormfällda skogen 
skulle hämtas. Köparen var av uppfattningen att området ”Käftas backar” 
omfattades av avtalet, vilket bestreds av säljaren. Omständigheterna kring 
avtalsslutet var speciella då köparen rusat in mitt under en förhandling 
mellan säljaren och andra spekulanter. Det objektiva innehållet i avtalet 
tolkades mot bakgrund av vad som förekom under dessa förhandlingar, och 
HD kom fram till att Käftas backar inte omfattades av detta innehåll. HD 
konstaterade också att det inte visats att säljaren i detta skede insett köparens 
misstag. 

2.2.1.3 Dolusmodellen 
Det är få tolkningsprinciper vilka kan härledas direkt från lagstiftning. Den 
så kallade dolusmodellen är ett undantag då den uppvisar avsevärda likheter 
med 6 § 2 st AvtL. I detta lagrum stadgas ett undantag från huvudregeln att 
en oren accept ej leder till avtal. För det fall anbudsgivaren inser, eller 
måste inse, att anbudstagaren anser att accepten överensstämmer med 
anbudet, åligger det den förra att dra den senare ur hans eller hennes 
villfarelse. Man torde kunna hävda att lagrummet ger uttryck för ett slags 
lojalitetsprincip varvid den bättre informerade parten åläggs en 
klargörandeplikt. 
 
Som framgår av 6 § 2 st AvtL:s lydelse har regeln ett begränsat 
tillämpningsområde och avser egentligen inte avtalstolkning. I doktrin och 
rättspraxis har emellertid bestämmelsen givits en förhållandevis vid analog 
tillämpning varvid fokus har fästs vid de dubbla subjektiva rekvisiten.34 
Dolusmodellen är således inte inskränkt till ett visst slags partsställning eller 
till situationen med avtalsslut utan kan användas som ett led i 
avtalstolkning. 
 
Den avtalspart35, som vid avtalsslutet insåg, eller måste ha insett, att den 
andra avtalsparten felaktigt ansåg att avtalet fick ett visst innehåll, och 
denna insikt till trots ej klargjorde sakförhållandena, har enligt 
dolusmodellen ingen befogad tillit i förhållande till den andres 
viljeförklaring. Konsekvensen blir då att avtal anses slutet med det innehåll 
den andra avtalsparten ansåg vara riktigt. Rättsföljden blir ett slags sanktion 
mot illojalt beteende i en avtalsrelation.36

 
Även om dolusmodellen erkänts och står avtalstolkaren till buds skall dess 
praktiska betydelse inte överskattas. Två rättsfakta av subjektiv karaktär, det 
vill säga insåg/måste ha insett samt ansåg, skall styrkas av den part som bär 
bevisbördan för dem. Det torde ingalunda vara en enkel processuell uppgift. 

                                                 
34 NJA 1997 s. 382. NJA 1951 s. 282. NJA 1948 s. 620. Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 118 f. 
Lehrberg, a.a., s. 44 f. Ramberg och Ramberg, a.a., s. 161. 
35 Det är alltså betydelselöst huruvida denne initialt varit anbudsgivare eller anbudstagare 
för det fall avtalet slutits enligt anbud/accept-modellen. 
36 Lehrberg, a.a., s. 52. 
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2.2.1.4 Culpamodellen 
Mer omdiskuterad än dolusmodellen är culpamodellen vilken liknar en 
lättviktsversion av den förra. Den mest markanta skillnaden mellan dem 
framgår av namnen, nämligen att culpamodellen innehåller ett mildrat 
subjektivt rekvisit. Fokus riktas på frågan huruvida en part borde ha insett 
att medkontrahenten lade en annan betydelse i en viljeförklaring eller ett 
avtal. Även här kan en typ av lojalitetsprincip skönjas.37

 
En tillämpning av culpamodellen ställer vissa krav på det så kallade 
objektiva avtalsinnehållet. Störst förtjänst gör modellen vid oklara avtal, och 
dess förhållande till oklarhetsregeln (nedan 2.2.3.1) blir därvidlag en 
oundviklig följdfråga. Adlercreutz har uttryckt att culpamodellen får sitt 
främsta spelrum när fråga är om individuellt utformade avtal.38 Att 
oklarhetsregeln har ett annat huvudsakligt tillämpningsområde skall 
behandlas nedan, men framgår också av 10 § AVLK. 
 
Culpamodellen leder till att den minst försumliga partens version/tolkning 
ges företräde framför den parts, som borde ha insett sin medkontrahents 
annorlunda tolkning, version. Förslag på en mer graderad eller nyanserad 
culpabedömning har framförts i doktrinen. Folke Schmidt har således 
utformat en ömsesidig culpamodell med innebörden att båda parternas 
ageranden bedöms.39 Schmidts culpamodell innebär att en gradering av 
parts culpa genomförs.40 Rättsföljden blir därmed inte att en 
tolkningsversion ges företräde, utan att vardera parten får vidkännas 
eftergifter utifrån den grad av culpa som är hänförlig till honom eller henne, 
varigenom ett slags kompromiss mellan parterna utmejslas.41

 
Mer tveksamt är huruvida det, inom ramen för en culpabedömning, är 
möjligt att binda en ondtroende part vid hans eller hennes medkontrahents 
felaktiga uppfattning av ett avtalsinnehåll. I detta fall finns ett klart 
”objektivt” avtalsinnehåll och problemet ligger i det faktum att 
avtalsparterna har olika uppfattningar om innehållet, varvid den ena parten 
tolkar avtalet på rätt sätt medan den andra parten tolkar det felaktigt. 
Situationen liknar den vilken är föremål för behandling ovan (2.2.1.2) i 
samband med förklaringsmisstagsmodellen, men skiljer sig från densamma i 
fråga om rättsföljd.42

 
Åsikterna i doktrinen i fråga om möjligheten att binda en ondtroende 
avtalspart vid en godtroende medkontrahents felaktiga uppfattning avseende 
avtalsinnehållet är varierande. Adlercreutz har utformat en särskild 
tolkningsmodell i två steg som han kallar för kombinationsmodellen. I ett 
första steg görs en mer objektiv tolkning i syfte att erhålla ett 
                                                 
37 Adlercreutz, a.a., s. 122 f. 
38 Adlercreutz, a.a., s. 123. 
39 Schmidt, Typfall, partsavsikt och partsculpa, s. 519. 
40 Schmidt, a.a., s. 520. 
41 Schmidt, a.a., s. 518. 
42 Adlercreutz, a.a., s. 119. Lehrberg, a.a., s. 53 ff. Ramberg och Ramberg, a.a., s. 163. Jfr 
dock Fohlin, Avtalstolkning, s. 81 f. 
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förhandsbesked om vilkendera parten som har bäst fog för sin tolkning. I ett 
andra steg företas ett slags omvänd culpabedömning genom vilken utreds 
huruvida den avtalspart, som konstaterats ha bäst fog för sin tolkning, borde 
ha insett att medkontrahenten gjorde en annan tolkning.43 Befinns så vara 
fallet förefaller Adlercreutz mena att den ondtroende parten binds av den 
godtroendes version.44

 
Lehrberg intar tydligt en mycket tveksam attityd gentemot culpas 
rättsbindande kraft. Han utesluter visserligen den ej, men menar att stöd i 
rättskällorna för en sådan verkan saknas.45 Samtidigt framhåller Lehrberg 
att ett slags culpaprincip eventuellt kan få betydelse inom ramen för, vad 
han benämner, uttrycksorienterad46 tolkning.47 En läsare av Lehrberg kan 
skönja en viss motsättning när han å ena sidan marginaliserar culpans 
betydelse och å andra sidan, i ett senare skede, ganska utfylligt beskriver 
den på ett sätt som får dess betydelse att framstå som allt annat än 
begränsad. Anledningen därtill torde vara två slags etiketter för samma 
fenomen.48

 
Christina och Jan Ramberg kombinerar parts culpa med en klargörandeplikt. 
Klargörandeplikten får konsekvensen att endera partens culpa endast kan 
ifrågakomma under vissa betingelser vilka är hänförliga till bland annat 
partskonstellationen. För de fall endera parten intar en överlägsen ställning 
ökar sannolikheten för att mer omfattande lojalitetskrav, i form av en 
klargörandeplikt, kan ställas på denne. Eftersatt lojalitet (culpa) kan därvid 
få betydelse.49

 
Paulo Fohlin skiljer sig från övriga författare såtillvida att han utsträcker 
culpamodellens tillämpningsområde till att även omfatta avtal med ett klart 
objektivt innehåll.50 Parts culpa tillmäts således positiv relevans och kan 
därigenom åsidosätta ett klart objektivt avtalsinnehåll. Fohlin förefaller 
behandla vad som ovan kallas förklaringsmisstagsmodellen51 och 
culpamodellen under det han väljer att kalla culparegeln. Det är emellertid 
oklart vilket egentligt stöd i rättskällorna Fohlin har för att utrusta culpan 
med ”avtalsskapande” verkan i strid mot ett klart objektivt avtalsinnehåll.52

 
Rättspraxis från HD, i vilken culpamodellen förekommer, är inte särskilt 
rikhaltig. Följande fall kan dock nämnas.53 I NJA 1986 s. 596 hade ett avtal 
om köp av småhus ingåtts mellan en näringsidkare och en konsument. 

                                                 
43 Adlercreutz, a.a., s. 125 f. 
44 Adlercreutz, a.a., s. 129. 
45 Lehrberg, a.a., s. 53. 
46 Se nedan under 2.2.2 Tolkning mot bakgrund av objektiva omständigheter. 
47 Lehrberg, a.a., s. 152. 
48 Lehrberg, a.a., s. 167 ff. 
49 Ramberg och Ramberg, a.a., s. 163. 
50 Fohlin, a.a., s. 88. 
51 Adlercreutz, a.a., s. 117. 
52 Fohlin, a.a., s. 82 ff. 
53 Se även häradsrätten och dissidenten i HD i NJA 1957 s. 69 samt underrätterna i NJA 
1921 s. 511. Nämnas kan även notisfallen NJA 1959 A 41 och NJA 1969 A 39. 
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Parterna hade olika uppfattningar om avtalets omfattning. Näringsidkarens 
tolkning av avtalet innebar att konsumenten endast köpt huset, medan 
konsumenten intog hållningen att även uppförandet av detsamma ingick. 
HD framhöll att det var oklart om även uppförande av huset ingick i 
överenskommelsen. Samtidigt betonades vikten av att näringsidkare i sina 
relationer med konsumenter ombesörjer utformningen av avtalsvillkoren på 
ett omsorgsfullt sätt. När konsumenten i detta fall bad om ett totalpris för 
huset, ansåg HD att näringsidkaren54 borde ha insett risken för att 
konsumenten uppfattade avtalet såsom innefattande även uppförandet. 
Avtalet tolkades således till konsumentens fördel. 

2.2.1.5 Särskilt om dold kontroll mot bakgrund av 
subjektiva omständigheter 

Det kan möjligen sägas att dessa principer för avtalstolkning kan användas 
av domstolarna som verktyg för att kontrollera oskäliga avtalsvillkor. 
Eftersom principerna främst tar sikte på för parterna individuella 
omständigheter kan emellertid ingen oskälighetsbedömning av exakt samma 
slag som exempelvis den i 36 § AvtL göras. Avtalstolkning mot bakgrund 
av subjektiva omständigheter utgör därför inte, sett för sig, ett fullgott 
alternativ till kontroll med stöd av avtalslagen eller avtalsvillkorslagarna. 
 
Jämförelsen är dock inte helt rättvisande. För det första skall betonas att de 
nu angivna tolkningsprinciperna i många avseenden ger uttryck för ett slags 
lojalitetsprincip vilken uppställer krav på avtalsparterna att i viss 
utsträckning ta tillvara varandras intressen.55 Uppfylls inte detta krav är det i 
och för sig en omständighet som kan beaktas enligt till exempel 36 § AvtL. 
För det andra bör en avtalstolkare inte frikoppla den subjektiva sidan av 
tolkningsproceduren från de övriga delarna. En sammanhängande tolkning 
av ett avtal erbjuder möjligheter att angripa oskäliga avtalsvillkor. Detta 
förhållande framgår i den följande framställningen. 

2.2.2 Tolkning mot bakgrund av objektiva 
omständigheter 

2.2.2.1 Avtalets lydelse 
En naturlig utgångspunkt för en person som har att tolka ett avtal är dess 
lydelse. Begreppet ”lydelse” tar i detta sammanhang sikte på innehållet i 
såväl muntliga som skriftliga avtal. Förhållandet att muntliga avtals innehåll 
i regel är svårbestämbart torde framstå som en självklarhet. Avtalets lydelse 
som tolkningsdatum blir därför i praktiken mest betydelsefullt gällande 
skriftliga avtal. 
 
För den part som bär bevisbördan för att ett avtal existerar är det givet att ett 
skriftligt avtalsdokument konstituerar ett förnämligt bevismedel. Ett sådant 
                                                 
54 I fallet företräddes näringsidkaren av en försäljare utan behörighet att träffa avtal, men 
likväl med behörighet att uppta anbud för näringsidkarens räkning. HD konstaterade att vad 
försäljaren inser eller borde inse i dessa fall, skall tillräknas näringsidkaren. 
55 Ramberg och Ramberg, a.a., s. 161. 
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dokuments ordalydelse torde i många fall vara en tvistslitande domares 
första intryck av avtalets innehåll. I ett sådant sammanhang inses den stora 
betydelsen av ett avtals språkliga utformning. 
 
Anledningen till att avtalets lydelse tillmäts sådan vikt är att den anses 
utgöra en presumtion för den gemensamma partsviljan. Utgångspunkten är 
att parterna på ett omsorgsfullt sätt deltagit i formuleringen av texten och 
därigenom säkerställt att den ger ett rättvisande uttryck för deras verkliga 
vilja. En klar och preciserad ordalydelse erhåller därför en särskild ställning 
i tolkningsförfarandet.56

 
Tolkning utifrån ett avtals lydelse innebär, som tidigare påpekats, inte några 
överväganden av rent rättslig karaktär. I stället är det framförallt 
språkvetenskap som sätts i förgrunden. Härvidlag får i första hand allmänt 
språkbruk betydelse. Avtalstolkaren kan därför vara behjälpt av olika slags 
ordböcker.57 Det kan emellertid inte uteslutas att det allmänna språkbruket 
stundom uppvisar tillkortakommanden. Inom en viss bransch, eller mellan 
vissa parter, kan ett avvikande språkbruk ha utvecklats. Anledning finns då 
att söka betydelsen av specifika uttryck eller begrepp i den relevanta 
branschen eller partsrelationen.58

 
Betydelsen av ett avtals lydelse belyses i bland annat följande avgöranden 
från HD. 
 
NJA 1978 s. 628. EHC hade en skogsförsäkring hos Skandia vilken skulle 
ersätta bland annat skada till följd av storm. Ett villkor löd: ”Vid stormskada 
begränsas ersättningen för teknisk skada till ett högsta belopp, motsvarande 
25 procent av det skadade beståndets rotvärde omedelbart före skadan.” 
Sedan EHC drabbats av stormskada anmälde han försäkringsfallet till 
Skandia som utgav viss ersättning. Dödsboet efter EHC förde dock talan 
mot bolaget och krävde ytterligare ersättning. Frågan rörde tolkningen av 
det citerade försäkringsvillkoret och särskilt uttrycket ”det skadade 
beståndets rotvärde”. Dödsboet gjorde gällande att det sammanlagda värdet 
av samtliga träd inom det stormskadade området av minst ett hektar, där 
skada drabbat minst 50 procent av kubikmassan, omfattades av villkoret. 
Skandia å sin sida hävdade att villkoret innebar en begränsning till de 
skadade trädens rotvärde före skadan. 
 
HD tog utgångspunkt i villkorets ordalydelse och beaktade därvid såväl 
allmänt som speciellt språkbruk. Villkoret kunde, enligt HD, mot den 
bakgrunden inte ges annan innebörd än den mer vidsträckta som dödsboet 
gjort gällande. Efter detta konstaterande övergick HD i något som kan 
liknas vid en culpabedömning. Frågan var huruvida det i berörda kretsar var 
känt att begränsningsregeln skulle ha den av Skandia hävdade innebörden. 

                                                 
56 Adlercreutz, a.a., s. 49 f. Ramberg och Ramberg, a.a., s. 148 f. Vahlén, a.a., s. 265. Se 
även NJA 1959 s. 590. 
57 Lehrberg, Avtalstolkning, s. 84. 
58 Lehrberg, a.a., s. 86. Ramberg och Ramberg, Avtalsrätten – En introduktion, s. 82. NJA 
1978 s. 628. NJA 1992 s. 403. 
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Om det var fallet skulle domstolen eventuellt kunna fastslå att EHC borde 
ha insett denna innebörd. Detta förhållande kunde emellertid ej styrkas 
varför tolkningen enligt ordalydelsen blev utslagsgivande. 
Tolkningsoperationen påminner om Adlercreutz kombinationsmodell.59

 
NJA 1990 s. 24. Ett entreprenadavtal, baserat på AB 72, ingicks mellan SAB 
och HB och omfattade renovering avseende vissa fastigheter i Landskrona. 
SAB väckte talan mot HB och yrkade förpliktande att utbetala ränta på del 
av ersättning vilken avsåg index, ändrings- och tilläggsarbeten och 
mervärdeskatt. Räntans belöpande reglerades enligt följande. ”Vad avser 
index samt ändrings- och tilläggsarbeten från och med nittionde dagen efter 
det att samtliga arbeten enligt detta avtal utförts. Vad avser mervärdeskatt 
från och med den dag då entreprenören senast har att betala 
mervärdesskatten till Länsstyrelsen med hänsyn till den tidpunkt då samtliga 
arbeten utförts.” Fråga blev om tolkningen av uttrycket ”samtliga arbeten”. 
SAB gjorde därvid gällande att samtliga arbeten skulle anses utförda då de 
godkändes vid slutbesiktningarna. HB var av uppfattningen att den relevanta 
tidpunkten var då även fel och brister åtgärdats, vilket skett en tid efter 
slutbesiktningarna. 
 
HD, som ogillade SAB:s talan, konstaterade inledningsvis att underlag för 
tolkning mot bakgrund av subjektiva omständigheter ej fanns. Utgångspunkt 
togs därför i allmänt språkbruk med beaktande av eventuellt 
branschspråkbruk. En strikt tolkning av lydelsen gav vid handen att 
entreprenörens hela prestation skulle utföras, vilket låg i linje med HB:s 
tolkning. Eftersom AB 72 tillmätte slutbesiktningen särskild betydelse i 
vissa avseenden ställdes frågan huruvida parterna avsett avvika från 
ordalydelsen. Sådan avvikelse ansågs föreligga då de aktuella 
räntebestämmelserna låg vid sidan av själva AB 72. HD tolkade även avtalet 
som en helhet varvid andra villkor fick betydelse, men då de olika villkorens 
formuleringar skilde sig åt, togs det till intäkt för att olika rättsverkningar 
var avsedda. Tolkningen i denna del föll således även den ut till HB:s fördel. 
Slutligen konstaterades att det erhållna tolkningsresultatet ej ledde till ett 
orimligt resultat, särskilt då SAB haft möjlighet att påverka arbetenas 
skyndsamma utförande. 
 
Rättsfallet utgör, enligt mitt tycke, ett tämligen pedagogiskt exempel på hur 
avtalstolkning går till. HD betar av de olika stegen i processen efter hand. 
Skälighetsinslaget lyfts tydligt fram när konsekvensanalysen görs. En fråga 
man kan ställa sig är huruvida SAB:s tolkning hade lett till ett oskäligt 
resultat. Frågan är dock, mot bakgrund av hur HD bedömde fallet, av 
underordnat intresse då tolkningen fram till konsekvensanalysen talade för 
HB:s argumentation. Jag är personligen inte övertygad om att resultatet så 
långt blivit detsamma för det fall en mer omfattande utredning av 
branschpraxis företagits. Partsautonomin visar således vikten av att till fullo 
utnyttja samtliga medel som avtalstolkningen har att erbjuda. 
 

                                                 
59 Adlercreutz, a.a., s. 125 ff. 
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NJA 1991 s. 319. En fastighetsmäklare hade enligt ett avtal med en 
fastighetsägare rätt till provision i vissa fall då försäljning uteblivit till följd 
av att den senare valt att ej genomföra försäljningen. Provisionen skulle 
därvid beräknas på grundval av det högsta skriftliga anbudet. Mäklarens rätt 
enligt avtalet övertogs av annat bolag, vilket också förde talan mot 
fastighetsägaren. Tolkning av ordet ”anbud” blev således aktuell.  
 
HD fastslog inledningsvis att avtalslagens regler om anbud ej var tillämpliga 
då fråga var om överlåtelse av fast egendom. Domstolen utgick från att 
parterna åsyftat ett erbjudande som kännetecknas av ett visst mått av 
precision och stadga. En jämförelse med ett bud, som av båda parterna 
betraktades som ett anbud, genomfördes. Detta bud visade sig innehålla 
samma typ av förbehåll och vara förenat med liknande villkor som det 
omstridda budet. Även kraven på precision och seriositet uppfylldes, varför 
ett anbud ansåg föreligga. HD konstaterade vidare att sådant resultat låg i 
linje med kravet på en rimlig tolkning. 
 
Fallet belyser domstolens strävan att nå ett rimligt avtalsinnehåll. Det hade 
inneburit en obalans i avtalet såvida mäklaren inte skulle ha någon typ av 
försäkring mot en utebliven affär. Nedlagt arbete fram till en affär kan vara 
av avsevärd omfattning och förenat med stora kostnader för mäklaren. Mot 
den bakgrunden skulle den restriktiva tolkning av avtalet som 
fastighetsägaren gjorde gällande ha lett till ett oskäligt resultat. Budet var 
representativt för ett seriöst och allvarligt menat anbud och skulle avtalet 
exkludera sådana bud hade mäklarens skydd tett sig praktiskt betydelselöst. 
 
NJA 1997 s. 382. Ett holdingbolag hade för avsikt att förvärva ett annat 
bolag (Indevo) och var av denna anledning i behov av finansiering. Kredit 
lämnades av såväl SEB som Wasabolagen. Ett finansieringsavtal ingicks 
mellan holdingbolaget och Wasabolagen. I detta avtal stadgades bland annat 
följande: ” … Till säkerhet för rätta fullgörandet av sina förpliktelser enligt 
detta avtal pantförskriver … samtliga sina aktier … hos Skandinaviska 
Enskilda Banken om SEK 133 000 000 … ” Avtalet föreskrev vidare i § 8: 
”… Till den del utnyttjad kredit enligt detta avtal inte amorterats med medel 
upp till ett belopp av SEK 80 000 som i inflyter från försäljningen av 
tillgångarna respektive aktierna i marknadsområdena rekrytering och urval/ 
SES samt marknadskommunikation, skall denna vara efterställd Indevos 
skuld till Skandinaviska Enskilda Banken om högst SEK 133 000 000 i 
händelse av Indevos konkurs eller likvidation. …” Mellan SEB, 
Wasabolagen och holdingbolaget ingicks dessutom ett finansiäravtal. I dess 
§ 3 stadgades bland annat följande: ”Av de medel som inflyter från 
försäljningen av bolag ingående i affärsområdena rekrytering och urval/SES 
samt marknadskommunikation, skall amortering till Wasa ske upp till ett 
belopp av SEK 80 000. Wasas fordran på Indevo därutöver skall vara 
efterställd SE-B:s fordran på grund av krediter vilka omfattas av detta 
avtal.” 
 
Holdingbolaget försattes i konkurs och aktierna i Indevo försåldes på 
offentlig auktion. SEB uppbar 140 000 000 kronor och Wasabolagen krävde 
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därvid del av denna ersättning motsvarande värdet av SES-bolagen och MC-
bolagen (två verksamhetsområden inom Indevo-koncernen). Som stöd 
åberopade Wasabolagen § 8 i finansieringsavtalet. Wasabolagen menade att 
den utgjorde en efterställningsklausul. HD hade således att tolka avtalet 
mellan parterna. 
 
HD:s majoritet ogillade Wasabolagens talan. I ett första steg företogs en 
tolkning mot bakgrund av objektiva omständigheter. Härvid beaktades 
parternas förhandlingar, samt att obeståndssituationen troligtvis ej 
diskuterats av dem. Enbart förekomsten av ordet ”efterställd” innebar inte 
att ett efterställningsavtal var för handen. Vidare ansåg HD att avtalet inte 
verkade behandla en reell obeståndssituation. Så långt talade det mesta för 
den tolkning SEB gjorde gällande. I ett andra steg gjordes ett slags 
dolusbedömning av SEB varvid det konstaterades att SEB varken insett eller 
måst ha insett att Wasabolagen lade en annan innebörd i avtalet. 
 
Minoriteten började med att fastslå att någon klar ordalydelse eller 
partsavsikt ej fanns. Avtalet skulle därför tolkas i ljuset av avtalet som 
helhet och mot bakgrund av avtalssituationen. Därvid framhöll minoriteten 
att avtalet tar sikte på insolvenssituationer då det är en panträtts särskilda 
funktion att utgöra säkerhet i händelse av obestånd. För att avtalet skulle ha 
en rimlig och förnuftig innebörd kunde det endast tolkas i enlighet med 
Wasabolagens mening. 
 
NJA 1999 s. 35. En fastighetsägare hade ingått ett hyresavtal avseende ett 
köpgalleri med en förstahandshyresgäst. Den senare hade i sin tur rätt att 
hyra ut lokaler till andrahandshyresgäster. En andrahandshyresgäst, som 
således ingått ett sådant andrahandshyresavtal med förstahandshyresgästen, 
ville försäkra sig om att, i händelse av avtalets mellan fastighetsägaren och 
förstahandshyresgästen upphörande, ha rätt att träda in i avtalsförhållande 
med fastighetsägaren. Fastighetsägaren och andrahandshyresgästen träffade 
ett sådant avtal och tvist uppstod kring frågan huruvida 
andrahandshyresgästen var skyldig att inträda som avtalspart med 
fastighetsägaren då andrahandshyresavtalet hade upphört. 
 
I avsaknad av underlag för en tolkning mot bakgrund av subjektiva 
omständigheter konstaterade HD att avtalet skulle tolkas med beaktande av 
dess ordalydelse och andra omständigheter, däribland affärssammanhanget. 
Avtalet bedömdes vara en ömsesidigt förpliktande överenskommelse. Det 
gav vardera parten rätt att påkalla en ”ombildning” av 
andrahandshyresavtalet till ett förstahandshyresavtal för det fall det 
befintliga förstahandshyresavtalet skulle upphöra. Det fanns dock inget stöd 
för uppfattningen att andrahandshyresgästen skulle vara skyldig att inträda i 
ett nytt hyresavtal med fastighetsägaren om andrahandshyresavtalet hade 
upphört.60

                                                 
60 Ett skiljaktigt justitieråd kom till ett annat resultat. Justitierådet menade att en 
bokstavstolkning av uttrycket ”gällande hyresavtal” inte kunde leda till att situationen då 
förstahandsavtalet upphört, och därigenom även dragit med sig andrahandsavtalet, 
exkluderades från avtalets omfattning. Det skulle innebära egendomliga konsekvenser. På 
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NJA 2001 s. 255. En fastighetsmäklare utförde uppdrag för några kunder. 
Kunderna var missnöjda med mäklarens arbetsinsatser och inledde en 
skadeståndsprocess mot honom. Mäklarens underlåtenhet att medverka i 
processen resulterade i en lagakraftvunnen tredskodom, men vid en 
efterföljande verkställighet visade det sig att han saknade utmätningsbara 
tillgångar. Kunderna vände sig därför till mäklarens ansvarsförsäkring. 
Försäkringsbolaget bestred ersättningsansvar med stöd av bland annat 
följande villkor: ”Om Skandia så begär är den försäkrade skyldig att 
medverka till uppgörelse i godo med den skadelidande. Den försäkrade har 
dock inte rätt att utan Skandias tillåtelse medge skadeståndsskyldighet, 
godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning. Iakttar den försäkrade 
inte av Skandia lämnade föreskrifter är Skandia fritt från ansvarighet om 
inte kravet uppenbart var lagligen grundat.” Frågan var således huruvida 
tredskodomen kunde ses som ett otillåtet medgivande från mäklarens sida. 
 
HD genomförde en tolkning främst utifrån avtalets ordalydelse. 
Tredskodomen innebar att mäklarens skadeståndsskyldighet blivit 
rättskraftigt avgjord. Det av försäkringsbolaget åberopade undantaget då den 
försäkrade medgivit talan, utvisade inte klart att tredskodomar var 
undantagna. Det fanns inte skäl att frångå ordalydelsen och den oklarhet 
som drabbat undantagsbestämmelsen drabbade försäkringsbolaget såsom 
avtalsförfattare. 
 
Minoriteten tolkade försäkringsvillkoren som en helhet och konstaterade att 
en ersättningsskyldighet grundad på en tredskodom uppvisade påtagliga 
likheter med ett ansvar grundat på ett medgivande utan materiell prövning. 
Konsekvenserna av en tillämpning av försäkringsvillkoren på sätt som 
kärandena gör gällande skulle leda till oönskade konsekvenser. Det förelåg 
en uppenbar risk för missbruk. 
 
Klart är att majoriteten i HD, genom en tillämpning i sista hand av 
oklarhetsregeln, beaktade ett konsument- eller skyddsintresse. 
Oklarhetsregeln är särskilt lämpad i fall där ena parten intar en underlägsen 
ställning. Den överlägsna och mest informerade parten får bära störst risk. 

2.2.2.2 Avtalet som helhet 
Det är sannolikt ganska vanligt att tvister om avtalsinnehåll är inskränkta till 
en eller få avtalsklausuler. Fokus för avtalstolkningen ligger följaktligen på 
dessa enstaka avtalsvillkor. En generellt accepterad och etablerad princip är 
emellertid att ett avtal skall tolkas som en helhet. Principen innebär att, vid 
tolkningen av en enskild avtalsbestämmelse, ledning sökes även i andra 

                                                                                                                            
så vis skulle även ett avtalslöst tillstånd mellan förstahandshyresgästen och 
andrahandshyresgästen omfattas av avtalet. Den skiljaktige resonerade även kring illojalt 
beteende å andrahandshyresgästens sida i det att den överlät sitt avtal på annan. Att ålägga 
andrahandshyresgästen en skyldighet att inträda i ett avtalsförhållande med fastighetsägaren 
ansågs förenligt med avtalets syfte och rimligt. 
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bestämmelser. Regelkomplexet i avtalet bör ses som ett konsekvent och 
följdriktigt system.61

 
Avtalshelheten knyter an till avtalets ordalydelse såtillvida att den, i det 
enskilda fallet, korrekta innebörden inte kan avslöjas enbart med hjälp av 
den lexikaliska betydelsen. Avtalets kontext måste således beaktas.62 Mest 
nytta av att betrakta avtalet som en helhet torde avtalstolkaren ha vid 
tolkning av omfattande standardvillkor. Dessa är inte sällan omsorgsfullt 
utformande med en tydlig inneboende systematik. Detta förhållande 
bekräftas i praxis från HD.63

2.2.2.3 Avtalets syfte 
När ett avtal ingås görs det i princip alltid med ett särskilt syfte.64 Parterna 
vill åstadkomma något med den tillkomna avtalsrelationen. Av respekt för 
avtalsfriheten och partsautonomin bör tolkning av avtal därför företas med 
beaktande av parternas intention/intentioner.65

 
Även om det nästan alltid finns ett syfte med ett avtal är det inte lika säkert 
att detta syfte kommer till uttryck i exempelvis en kontraktshandling. I 
dylika fall får syftet fastställas mot bakgrund av föreliggande tolkningsdata 
dock med de processrättsliga begränsningar som kan finnas. I en del avtal 
finns dock syftet uttryckligen angivet i en ingress i kontraktets inledning, i 
rubriker eller möjligen i enskilda avtalsklausuler.66

 
Syftets roll vid avtalstolkning återspeglas i rättspraxis. Det är inte alltid 
detta framgår uttryckligen av domskälen, men det kan sägas ligga i 
tolkningsverksamhetens natur att ta hänsyn till den funktion parterna avsett 
åsätta avtalet.67

2.2.2.4 Rättsnormer som tolkningsdata 
Den rådande avtalsfriheten förser avtalsparter med en principiell möjlighet 
att skapa den rätt som skall råda mellan dem. Det finns med andra ord 
rättsområden vilka är dispositiva i varierande omfattning. Parternas 
detaljreglering i det enskilda fallet skall således respekteras på bekostnad av 
tillämpningen av de dispositiva normerna. Därmed är inte sagt att gällande 
normer till fullo sätts ur spel på grund av ett avtals tillkomst. Hänsyn till 
dispositiv rätt tas även vid avtalstolkning.68

 
Tvingande regler medges av naturliga skäl en mer direkt påverkan på 
avtalsinnehållet. Ibland framgår det av relevant rättsregel att avtal, i strid 
                                                 
61 Lehrberg, a.a., s. 88. Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 159. 
62 Roos, Tvetydigheter i avtal, s. 627. 
63 Se t.ex. NJA 1990 s. 24 (ovan 2.2.2.1), minoriteten i NJA 1997 s. 382 (ovan 2.2.2.1), 
samt skiljaktigt justitieråd i NJA 1999 s. 35 (ovan 2.2.2.1). Lehrberg, a.a., s. 95. 
64 Ramberg och Ramberg, a.a., s. 158. 
65 Taxell, Avtalsrättens normer, s. 19. Vahlén, a.a., s. 195 f. 
66 Adlercreutz, a.a., s. 54. Lehrberg, a.a., s. 100. 
67 NJA 1974 s. 463 (nedan 2.3). Minoriteten i NJA 1997 s. 382 (ovan 2.2.2.1). Skiljaktig i 
NJA 1999 s. 35 (ovan 2.2.2.1 not 60). NJA 2001 s. 750 (nedan 2.2.3.1). 
68 Den dispositiva rätten får en mer framträdande roll vid utfyllning av avtal. Se nedan 2.3. 
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mot den, anses ogiltigt.69 Att på detta vis öppet underkänna ett avtalsvillkor 
kan undvikas inom ramen för en avtalstolkning. En utgångspunkt därvidlag 
kan vara att parterna som huvudregel avser att åstadkomma ett, ur legal 
synvinkel, genomförbart avtal. I tveksamma fall premieras den tolkning som 
överensstämmer med aktuella rättsregler.70

 
De dispositiva reglerna fyller den funktionen att de träder in i situationer 
vilka ej påtänkts av parterna vid avtalets ingående. Denna funktion blir 
påtaglig vid utfyllning av avtal vilket behandlas nedan, men det i sig innebär 
ej att dispositiva normer inte kan komma att påverka avtalstolkningen. Den 
dispositiva rätten finns uttryckt i olika typer av rättskällor. Således inte bara 
i lag utan även i rättspraxis, handelsbruk/sedvänja, branschbruk, partsbruk 
samt i allmänna rättsprinciper/rättsgrundsatser.71

 
I många fall utgör dispositiv rätt ett sedan länge etablerat juridiskt 
förhållningssätt, vilket beror på den svenska lagstiftningstraditionen. 
Bengtsson framhåller att det i Sverige, till skillnad från i en del kontinentala 
rättsordningar inte finns, en mer eller mindre heltäckande, civilkod 
motsvarande exempelvis BGB eller Code Civil. I stället har några centrala 
lagar72 på civilrättens område erhållit en liknande funktion såtillvida att de 
utgjort grund för analogislut och allmänna rättsprinciper.73

 
Det sagda torde ha medfört att marknadsaktörer (avtalsparter), medvetet 
eller omedvetet, anpassat sig till dessa normer. Därigenom har den 
dispositiva rätten fått en speciell ställning. Grönfors föreslår att tolkningen 
numera bör utgå från, i varje typfall, förekommande dispositiv reglering. 
Avtalstolkarens första bedömning av ett avtal skall således, enligt Grönfors, 
vara dess förenlighet med relevanta dispositiva bestämmelser. Den 
normfästa regleringen bör frångås endast om särskilt starka skäl talar för det 
och om parterna tydligt givit denna avsikt till känna.74

 
Enligt mitt förmenande går de slutsatser Grönfors presenterar litet för långt. 
De skäl Grönfors anför till stöd för sitt resonemang är avtalsfrihetens 
urholkning under det senaste århundradet och tillkomsten av en avsevärd 
mängd tvingande regler. Ett ökat antal tvingande regler är enligt min mening 
inget argument för att i större utsträckning omfamna genom dispositiva 
regler uttryckta normallösningar. Att reglerna är av dispositiv karaktär bör, 
som jag ser det, betraktas som en avsikt från lagstiftarens sida att förebygga 
ett ”rättslöst” tillstånd för de fall parterna inte i avtalet reglerat en 
uppkommen situation. Områden med dispositiv reglering innebär att 
avtalsfrihet råder och den bör i största utsträckning respekteras. 
 

                                                 
69 T.ex. 3 § KKL, 3 § KtjL och 4 § KkrL. 
70 Lehrberg, a.a., s. 132 f. 
71 Ramberg och Ramberg, a.a., s. 154 f. 
72 Exempelvis 1905 respektive 1990 års köplagar, avtalslagen, skuldebrevslagen och 
skadeståndslagen. 
73 Jfr Bengtsson, Om civilrättens splittring, s. 29 och 37 ff. 
74 Grönfors, Avtalsfrihet och dispositiva rättsregler, s. 322 f. 
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Det finns emellertid en poäng i att regelkomplex av dispositiv karaktär 
erbjuder övervägda normallösningar. Krav kan därför ställas på 
avtalsparterna att tydligt avisera en avsedd avvikelse från dispositiv rätt. Ett 
oklart eller motstridigt avtalsinnehåll ges annars en innebörd vilken 
korresponderar med en relevant dispositiv reglering.75

 
Liknande överväganden aktualiseras vid tolkning av friskrivningsklausuler 
eller andra tyngande villkor. En allmän princip brukar sägas vara att en 
dylik klausul skall tolkas restriktivt.76 För att klargöra från vad en part 
friskriver sig eller i vilket avseende en klausul är tyngande företas en 
jämförelse med en annars tillämplig dispositiv regel. Sådan jämförelse blir 
också aktuell vid en tillämpning av den så kallade minimiregeln (2.2.3.2), 
varvid den för den förpliktade minst betungande prestationen skall 
utpekas.77

 
I NJA 1987 s. 553 tolkade HD ett avtal om småhusköp mellan konsument 
och näringsidkare. Avtalet, som var av standardkaraktär, innehöll en 
bestämmelse vilken gav köparen rätt att frånträda köpet under vissa 
förutsättningar. Punkt 33 angav följande: ”Vid långvarig allvarlig sjukdom, 
dödsfall inom köparens familj eller upplösning av äktenskap, som 
väsentligen förändrat förutsättningarna för avtalets ingående … är köparen, 
innan leverans påbörjats, berättigad att häva avtalet utan annan kostnad än 
erlagd handpenning.”78 I det aktuella fallet var köparna sambor och bestred 
säljarens krav på skadestånd med åberopande av punkt 33 i avtalet. Frågan 
var således huruvida upplösning av samboförhållande i detta fall var att 
jämställa med upplösning av äktenskap. HD besvarade frågan nekande med 
motiveringen att ”upplösning av äktenskap” som uttryck är klart och 
entydigt. Vidare utgjorde punkt 33 en, jämfört med gällande rätt vid 
tidpunkten för köpet, betydelsefull avvikelse till förmån för köparen. 
 
NJA 1989 s. 269 handlade om ett borgensåtagande som lämnats av fem 
styrelseledamöter såsom säkerhet för dels en checkkredit (200 000 kronor) 
och dels ett lån (180 000 kronor), men även som säkerhet för bolagets 
övriga befintliga och framtida förpliktelser. Därutöver hade två personer 
tecknat en generell borgen som ytterligare säkerhet för checkkrediten och 
lånet. Banken friskrev sedermera, med stöd av en bestämmelse i avtalet 
avseende det generella borgensåtagandet, två av styrelseledamöterna från 
deras borgensåtagande då de lämnade sina styrelseuppdrag. Den aktuella 
bestämmelsen löd: ”Om säkerhet i annan form, såsom i form av borgen, har 
ställts eller skulle komma att ställas ... medger jag att banken - utan 
minskning av mitt borgensansvar - får utan mitt hörande medge ändringar 
beträffande säkerheten och således även säkerhetens friställande”. HD 
konstaterade att banken inte agerade rätt när den friskrev de två tidigare 
styrelseledamöterna. Enligt allmänna borgensrättsliga principer äger en 

                                                 
75 Lehrberg, a.a., s. 138 f. Millqvist, Rättslig kontroll av borgensåtagande genom 
avtalstolkning, s. 259. Ramberg och Ramberg, Avtalsrätten – En introduktion, s. 83. 
76 Se t.ex. Grönfors, a.a., s. 323. 
77 Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 154. 
78 Se s. 553 i referatet. 
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borgenär ej rätt att friskriva en solidariskt ansvarig borgensman utan de 
andra borgensmännens samtycke. Då avtalet var oklart i detta avseende 
kunde en avtalad avvikelse från denna princip ej anses föreligga. Verkan av 
friskrivningen bedömdes genom en analog tillämpning av 9 § 
preskriptionslagen varigenom de återstående borgensmännen svarade för 
endast en sjundedel av bankens fordran vardera. 
 
En fråga av sakrättslig natur blev föremål för bedömning i NJA 1959 s. 590. 
Smågrisar hade sålts med äganderättsförbehåll som säkerhet för säljarens 
fordran på betalning. Ett i rättspraxis utbildat krav för ett 
äganderättsförbehålls sakrättsliga giltighet är att köparen ej medges rätt att 
förfoga över den förvärvade egendomen. HD tolkade avtalet mot bakgrund 
av denna regel och fann att ett giltigt äganderättsförbehåll avtalats mellan 
parterna. 

2.2.2.5 Ett skäligt avtalsinnehåll och tolkningsresultat 
Sedan lång tid tillbaka har det funnits en strävan att motverka sådant 
avtalsinnehåll som innebär ett orimligt resultat för parterna eller någondera 
parten. Nedan behandlas några av domstolarnas verktyg i denna ambition, 
nämligen reglerna om oskäliga avtalsvillkor i AVLK, AVLN och 36 § 
AvtL. Det är dock inte så att kontrollen av avtalsvillkor är uteslutande 
avhängig av dessa lagfästa bestämmelser. Skälighetsaspekter kan även 
beaktas inom ramen för avtalstolkning. 
 
Metoden att tolka bort oskäliga avtalsvillkor brukar kallas för dold kontroll. 
Avtalstolkaren anlägger därvid ett betraktelsesätt vilket utgår från att 
parterna, vid avtalets ingående, eftersträvat ett skäligt avtalsinnehåll, genom 
vilket en rimlig balans mellan deras respektive prestationer uppnås.79 Det är 
inte svårt att inse att dessa tolkningsprinciper hade större praktisk betydelse 
tiden före bland annat konsumentlagstiftningen och 36 § AvtL. 
Skälighetsaspekter vid tolkningen skall dock inte förringas eftersom en 
tolkning är oundviklig för att kunna tillämpa lagreglerna. Oskäligheten 
måste alltså tolkningsvis konstateras.80

 
Genom att tillgripa en skälighetsinriktad tolkning eftersträvar avtalstolkaren 
således en ekvivalens i partsförhållandet avseende parternas ömsesidiga 
rättigheter och förpliktelser. Ett slags konsekvensanalys kan härvidlag 
erbjuda viss vägledning. Det handlar då om att utreda huruvida avtalet, 
skälighetsinriktad tolkning förutan, leder till rimliga/skäliga konsekvenser 
för parterna. Är svaret nekande kan innehållet korrigeras i 
överensstämmelse med den antagna partsavsikten att åstadkomma balans. 
Här märks att tolkning mot bakgrund av avtalets syfte angränsar till detta 
slags tolkning.81

 

                                                 
79 Adlercreutz, a.a., s. 94. Bernitz, a.a., s. 45. Fohlin, a.a., s. 100. Lehrberg, a.a., s. 140 f. 
Ramberg och Ramberg, a.a., s. 168 f. 
80 Bernitz, a.a., s. 54. 
81 Lehrberg, a.a., s. 140. Ramberg och Ramberg, a.a., s. 168. 
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Ett exempel på beaktande av ett skäligt avtalsinnehåll och tolkningsresultat 
från HD:s praxis utgörs av NJA 2005 s. 142. Fallet rörde ett leasingavtal i 
vilket parterna infört en klausul av följande lydelse. ”Skulle ränteläget 
ändras på marknad där leasgivaren finansierar sin verksamhet, äger han i 
motsvarande mån ändra angiven leasingavgift.” Det framgick emellertid inte 
uttryckligen av avtalet hur leasgivaren skulle agera för det fall ränteläget 
ändrades i för denne förmånlig riktning. Tvisten kom att handla om denna 
fråga. 
 
Ordalydelsen gav närmast vid handen att leasgivaren hade en ensidig rätt att 
justera avgiften utefter förändringarna av ränteläget. HD:s tolkning av 
avtalet gav dock vid handen att leasgivaren vid en räntenedgång hade en 
motsvarande skyldighet att sänka leasingavgiften. Leasgivaren ansågs ha en 
skyldighet att tillämpa klausulen på ett konsekvent och lojalt sätt. 
 
HD:s avgörande bär tydliga drag av en tolkning inriktad på ett skäligt 
avtalsinnehåll. En tolkning enligt leasgivarens version skulle inte bara ha 
inneburit en ensidig bestämmanderätt utan även en disproportion mellan 
parternas respektive rättigheter och skyldigheter. Oklarheten beaktades 
således till förmån för ett rimligt avtalsinnehåll. 
 
NJA 2007 s. 35. LB ingick ett avtal som totalentreprenör med det norska 
bolaget MAS. Vidare slöts ett avtal om en sidoentreprenad mellan LB och 
FB. För det senare avtalet gällde ABK 96. FB fick i uppdrag att ta fram 
montage- och tillverkningsritningar för konstruktion av villor. Så 
småningom visade sig onaturligt omfattande istappsbildning på 
byggnaderna varpå en öppning och besiktning av takkonstruktionen 
genomfördes. MAS ställde åtgärdandekrav på LB varvid det senare 
vidarebefordrade egna anspråk gentemot FB. FB bestred ansvar och 
åberopade preskription enligt ABK § 6.8. Bestämmelsen hade följande 
lydelse. ”Krav på skadestånd skall för att kunna medföra rätt till ersättning 
framföras skriftligen snarast efter att skadan upptäckts, dock senast tre 
månader efter utgången av tidsfristen i 6.2”. 
 
Fråga blev således om tolkning av uttrycket ”skadan upptäckts”. LB menade 
att med skada avsågs en ekonomisk effekt, medan FB var av uppfattningen 
att bestämmelsen avsåg en fysisk skada. HD utgick i tolkningen av avtalet 
från villkorets objektiva lydelse sett utifrån en normal språklig betydelse. 
Vidare poängterades att avtalet skall ses som en sammanhängande helhet 
varvid det aktuella villkoret skall läsas i samband med avtalet i övrigt. 
Domstolen kom fram till att med skada menades en ekonomisk effekt. 
Frågan blev därvid vid vilken tidpunkt krav senast skulle framställas för att 
tillmätas betydelse. Klart var att indikationer på brister i entreprenaden 
uppdagats under sommaren 1999, men något formenligt krav framlades inte 
förrän i oktober 2000. 
 
Härvid övergick HD i något som bär klara drag av en tolkning mot 
bakgrund av ett skäligt avtalsinnehåll och tolkningsresultat. Domstolen 
gjorde ett slags avvägning mellan parternas intressen. Å ena sidan 
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konstaterades att det inte kunde krävas att krav gjordes gällande redan vid 
aning eller misstanke och å andra sidan fordrades ingen fullständig klarhet i 
skadeståndsskyldighetens omfattning. Resultatet blev att tidsfristen skulle 
börja löpa när det för beställaren framstod som sannolikt att han var 
ansvarig mot sin uppdragsgivare och det förelåg skälig anledning för honom 
att anta att konsulten var ansvarig för skadan. Denna tidpunkt ansågs 
motsvaras av ett slutmöte som hölls i början av september 2000. 
Preskription hade således ej inträtt. 
 
HD:s avgörande i NJA 1978 s. 223 (nedan 2.2.3.1) kan också sägas bära 
drag av ett resonemang kring ett skäligt avtalsinnehåll och tolkningsresultat. 
Bedömningen gjordes där inom ramen för oklarhetsregeln. I NJA 1991 s. 
319 (ovan 2.2.2.1) vari HD hade att ta ställning till uttrycket ”anbud” i ett 
avtal mellan en mäklare och en fastighetsägare. Domskälen avslöjar att 
domstolen hade ett skäligt avtalsinnehåll för ögonen. Detsamma gäller NJA 
2001 s. 750 (nedan 2.2.3.1). Hänvisning kan också göras till minoriteten i 
NJA 1997 s. 382 (ovan 2.2.2.1) och det skiljaktiga justitierådet i NJA 1999 
s. 35 (ovan 2.2.2.1). 

2.2.3 Särskilda tolkningsprinciper med mera 

2.2.3.1 Oklarhetsregeln 
För det fall avtalstolkningen enligt de ovan nämnda riktlinjerna inte leder till 
något resultat och en oklarhet beträffande avtalets innehåll är för handen har 
avtalstolkaren att falla tillbaka på särskilda tolkningsregler.82 
Oklarhetsregeln är en, och troligtvis den främsta, av dem. 
 
Den klassiska innebörden av oklarhetsregeln är att ett oklart 
avtal/avtalsvillkor tolkas till nackdel för den part som utformat 
avtalet/avtalsvillkoret (in dubio contra stipulatorem). Det torde dock inte 
vara ett absolut krav att endera parten skall ha avfattat villkoret i fråga. 
Oklarhetsregeln lär vara tillämplig även i de fall då villkoret tillhandahållits 
av parten. Detta mer nyanserade synsätt har lett till en modifiering av regeln 
vilken numera riktar udden mot den part som bär mest skuld till 
oklarheten.83

 

                                                 
82 NJA 2001 s. 750. 
83 Adlercreutz, a.a., s. 98 och 100. Bernitz, a.a., s. 50. Fohlin, a.a., s. 116 f. Lehrberg, a.a., s. 
151 f. Ramberg och Ramberg, a.a., s. 170 f. Vahlén, a.a., s. 257 och 276 f. Rättspraxis från 
HD är tämligen rikhaltig. Se t.ex. NJA 1978 s. 223, NJA 1981 s. 1072, NJA 1988 s. 408, 
NJA 2001 s. 750 och RH 1994:115. 
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Oklarhetsregeln har sitt främsta tillämpningsområde i standardavtalsrätten.84 
Standardavtal är inte sällan ensidigt upprättade/tillhandahållna vilket i regel 
betyder att endera parten inte har möjlighet att påverka deras innehåll 
genom förhandlingar. Det omvända förhållandet torde vara utgångspunkten 
gällande individuella avtal.85 Numera har oklarhetsregeln lagfästs i 10 § 
AVLK. Lagrummet äger emellertid endast tillämpning i 
konsumentförhållanden och då avtalsvillkoret inte varit föremål för 
individuell förhandling.86

 
Att oklarhetsregeln är en sedan länge etablerad tolkningsprincip framgår av 
praxis från HD. 
 
NJA 1941 s. 150. Gustaf H. ansökte hos Gunnarps sparbank om ett lån om 
10 000 kronor. Banken beslöt att bevilja det ifrågavarande lånet varpå 
Gustaf H. undertecknade ett skuldebrev. Som borgensmän (proprieborgen) 
antecknades Anders J. och Johan H. På skuldebrevets baksida återgavs 
följande text: ”Att löftesmännen å omstående förbindelse äro varför sig fullt 
vederhäftiga för sin därå tecknade och ingångna borgen; samt att vittnena å 
förbindelsen äro ojäviga och trovärdiga personer och att omstående 
förbindelse blir till fullo inbetalt; därför ansvarar undertecknad.” 
Kyrkoherden Rudolf H. hade undertecknat handlingen. Då Gustaf H. ej 
efterkom de krav vilka fanns uppställda i skuldebrevet sökte banken 
betalning hos borgensmännen, vilket visade sig icke till fullo täcka bankens 
fordran. Av den anledningen väcktes talan mot kyrkoherden och fråga blev 
om tolkning av den citerade texten. Banken hävdade därvid att kyrkoherden 
påtecknat en borgensförbindelse. 
 
HD tolkade texten till kyrkoherdens fördel och ansåg således inte att ett 
åtagande om efterborgen var för handen. Domskälen är tämligen kortfattade 
och ger ingen vidare fingervisning om vilka typer av överväganden HD 
gjorde. Visserligen ansågs den senare delen av formuleringen kunna tolkas 
som ett slags förpliktelse, men mot bakgrund av ”påskriftens innehåll i 
övrigt och eljest förekomna omständigheter” kunde kyrkoherdens ansvar 
inte omfatta annat än vittnenas ojävighet och trovärdighet samt 
löftesmännens vederhäftighet vid borgensåtagandets tecknande. 
Ordalydelsen fick otvivelaktigt betydelse och frågan är vad som avses med 
”eljest förekomna omständigheter”. I målet diskuterades kyrkoherdens 

                                                 
84 Hellner uttrycker viss skepsis mot oklarhetsregelns betydelse vid tolkning av 
standardavtal. Han är av uppfattningen att dess tillämpning är inskränkt till formella 
kriterier vilka ofta framstår som mindre relevanta. Hellner föreslår i stället en 
ändamålsinriktad tolkning av standardavtal med objektiva tolkningsdata i första rummet. 
Förslaget uppvisar vissa likheter med lagtolkning. Se Tolkning av standardavtal, bl.a. s. 
272 f., 275 och 277 f. Det synsätt Hellner presenterar torde bygga på antagandet att 
oklarhetsregeln utgör en ledande tolkningsprincip på standardavtalsrättens område. 
Farhågan framstår som mer obefogad nu efter HD:s ställningstagande i NJA 2001 s. 750 
(vilket bekräftats i NJA 2006 s. 53), av vilket det klart och tydligt framgår att 
oklarhetsregeln intar en underordnad ställning i förhållande till bland annat tolkning mot 
bakgrund av objektiva omständigheter. 
85 Adlercreutz, a.a., s. 98 och 123. Bernitz, a.a., s. 50. Prop. 1994/95:17 s. 17. 
86 Prop. 1994/95:17 s. 100 f. 
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uttryckta vilja mot bakgrund av 32 § AvtL. Ett plausibelt betraktelsesätt kan 
därför vara att, då denna vilja ej motsvarades av ett borgensåtagande, 
skälighetsaspekter legat till grund för tolkningen. Särskilt starka blir sådana 
överväganden då det ej framhölls att banken vid skriftens påtecknande haft 
en motsatt uppfattning. En tillämpning av oklarhetsregeln förefaller ej heller 
ha varit alltför avlägsen. Banken borde ha medverkat till att texten fick ett 
tydligare innehåll. 
 
NJA 1978 s. 223. AY och LA ingick ett köpeavtal avseende en fastighet 
samt uppförande av byggnad på ifrågavarande fastighet. Beträffande 
köpeskillingen, vilken uppgick till 160 700 kronor, innehöll avtalet följande: 
”Om på grund av myndighets beslut gällande mervärdeskatt förändras eller 
andra statliga eller kommunala avgifter tillkomma före tillträdesdagen, skall 
beloppen förändras i samma mån, vilket också innebär att köpeskillingen 
justeras i överensstämmelse därmed.” AY väckte talan mot LA om utfående 
av ersättning avseende ändrad mervärdeskatt före tillträdesdagen. Frågan 
var således huruvida avtalet gav AY rätt till sådan ersättning. 
 
AY:s talan ogillades av HD. Den mervärdeskattesats som angavs i avtalet 
återspeglade en tillfällig nedsättning av skatten under en bestämd tidsperiod. 
Det stod vid avtalets ingående klart att den skulle komma att höjas innan 
tillträdesdagen. HD ansåg därför att avtalsvillkorets lydelse var oklar 
gällande AY:s rätt att kräva jämkning. Då AY intog ställning som 
näringsidkare menade HD att bolaget hade närmare att bära följderna av 
otydligheten. HD vägde tillämpningen av oklarhetsregeln mot kravet på ett 
rimligt avtalsinnehåll men fann att det ej erbjöd några hinder mot att tolka 
avtalet till nackdel för AY. Domstolen vidgick visserligen att klausulen 
syfte måste ha varit att LA skulle ersätta AY för den uppkomna 
mervärdeskattehöjningen, men denna omständighet fick ge vika för 
beaktandet av partsställningen. 
 
HD synes ha gått tämligen långt i sin bedömning i detta fall. 
Konsumentskyddsaspekten gör sig väl påmind och avgör i praktiken 
utfallet. Jag personligen delar inte HD:s uppfattning att klausulen kan anses 
otydlig i mervärdeskattehänseende. Det framgår klart att en jämkning skall 
ske om ändring äger rum före tillträdet. Förhållandet att ändringen var 
förutsedd förändrar enligt min uppfattning inte detta förhållande. Varje 
rättssubjekt är skyldigt att känna till innehållet i gällande rätt och får i regel 
bära risken för nytillkommen lagstiftning. I detta fall hade en sådan 
riskfördelning uttryckligen lyfts fram i avtalet. Det kan tilläggas att två 
justitieråd var av skiljaktig mening och de betonade bland annat att LA 
måste antas ha insett klausulens syfte. 
 
NJA 1988 s. 408. ME hade hos WGS en villahemförsäkring, vars villkor 
innehöll en klausul med följande lydelse: ”Du får inte ersättning för mynt, 
sedlar, värdehandlingar, frimärken eller stöldbegärlig egendom som Du 
lämnat kvar eller glömt i tältet, bilen, båten, husvagnen eller i släpfordonet.” 
ME färdades i sin bil tillsammans med några kamrater. I bilen fanns 
dessutom viss musikutrustning. ME stannade för att släppa av en kamrat och 
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hjälpte därvid till att bära dennes utrustning, varvid ME:s egen utrustning 
kvarlämnades i bilen. Det visade sig att utrustningen blev stulen under de 
15–20 minuterna ME var borta. ME väckte talan mot WGS sedan företaget 
vägrat att utge ersättning med stöd av det citerade villkoret. 
 
HD biföll ME:s talan. I målet gjorde WGS gällande att med uttrycket 
”lämna kvar” avses de fall då försäkringstagaren avlägsnat sig så långt från 
egendomen att omedelbar uppsikt ej föreligger. HD konstaterade att 
uttrycket inte var otvetydigt, varför en tolkning med innebörden att 
egendom ej skall anses ha lämnats kvar då försäkringstagaren under ett 
kortare uppehåll lämnat bilen för ändamål som haft ett naturligt samband 
med färden, ansågs gällande. Den tolkningen WGS hävdade skulle enligt 
HD medföra en betydande inskränkning i försäkringsskyddet och dessutom 
innebära praktiska problem. HD menade att det ålegat WGS att uttryckligen 
i villkoren införa en sådan begränsning. 
 
Av domskälen framgår att HD utgick från att villkoret skulle ha en rimlig 
och förnuftig innebörd. Det kunde inte anses som skäligt att en 
försäkringstagare, mot bakgrund av den förhandenvarande lydelsen, inte 
skulle kunna företa kortare uppehåll i bilfärd utan att medta all stöldbegärlig 
egendom. Som om inte medtagandet i sig vore betungande nog, utgör 
bedömningen av vad som är att betrakta som stöldbegärlig egendom 
ytterligare ett hinder i åtnjutandet av försäkringsskyddet.87

 
NJA 2001 s. 750. Företaget S beviljades rättsskydd i en avtalstvist med 
företaget R. S försattes i konkurs och konkursboet inträdde i tvisten vilken 
handlades i ett skiljeförfarande. Beträffande rättsskyddsförsäkringen gällde 
bland andra följande villkor: ”Vid varje tvist är självrisken 20 % av 
basbeloppet jämte 20 % av överskjutande kostnader.” Försäkringsbolaget 
ersatte ombudet med avdrag för självrisk beräknad enligt ovan. Beräkningen 
skedde på följande sätt. Från ombudskostnaden om 30 000 kronor gjordes 
ett avdrag motsvarande 20 % av basbeloppet. Därutöver gjordes ytterligare 
ett avdrag motsvarande 20 % av det sålunda erhållna beloppet. 
Advokatfirman menade att beräkningen skulle ske annorlunda. Uttrycket 
”överskjutande kostnader” skulle avse skillnaden mellan bruttobeloppet och 
ett helt basbelopp. Eftersom det fakturerade beloppet i förevarande fall ej 
översteg ett basbelopp skulle endast det initiala avdraget om 20 % av 
basbeloppet göras. 
 
HD hade således att tolka uttrycket ”överskjutande kostnader”. 
Inledningsvis konstaterade HD att ordalydelsen i och för sig medgav såväl 
advokatfirmans som försäkringsbolagets tolkning. Vidare fick andra 
omständigheter som klausulens syfte, försäkringens och kundkretsens art, 

                                                 
87 En analys av rättsfallet utifrån en filosofisk teori om bristande finhet har presenterats av 
Ola Svensson. Den utgår i korthet från en parts allmänna bakgrundsvetande och dess 
betydelse för partens benägenhet att omtolka ett avtalsvillkor på sådant sätt att det får ett 
rimligt innehåll. Ju grövre formuleringen är, desto större är ”risken” för en sådan 
omtolkning. För att undvika sådan omtolkning skall avtalsförfattaren sträva efter att 
åstadkomma en så fin formulering som möjligt. Se Tolkning och bristande finhet, s. 468 ff. 
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traditioner i fråga om formulering, anslutning till lagens uttryckssätt, gängse 
praxis samt vad som sakligt sett är en förnuftig och rimlig reglering, 
betydelse. HD framhöll vidare att för det fall tolkningen så långt inte ger 
något resultat, har man att falla tillbaka på andra tolkningsprinciper såsom 
oklarhetsregeln. Tolkningsfrågan avgjordes genom ett resonemang kring 
vad som är ett rimligt avtalsinnehåll. Försäkringsbolagets tolkning framstod 
därvid som mer rimlig än advokatfirmans. Den senares tolkning innebar 100 
% självrisk upp till 7 200 kronor, 0 % upp till 36 000 kronor och därutöver 
20 %. 
 
I NJA 2001 s. 255 (ovan 2.2.2.1) förefaller HD ha kombinerat en tolkning 
av avtalets lydelse med ett slutligt avgörande enligt oklarhetsregeln. 

2.2.3.2 Minimiregeln 
En tolkningsregel vilken tar sikte på i avtal uppställda förpliktelser är 
minimiregeln. Den kan med andra ord tillämpas på de allra flesta 
avtalsvillkor. För det fall oklarhet råder om en viss prestations omfattning 
skall det för den förpliktade parten minst betungande alternativet äga 
företräde. Dylik oklarhet torde regelmässigt icke råda beträffande 
betalningsförpliktelser vilket ger regeln ett i praktiken inskränkt 
tillämpningsområde avseende naturaprestationer. Minimiregeln kan 
därvidlag uppfattas som något säljarvänlig.88

 
Tillämpning av minimiregeln innebär ofrånkomligen att endera partens 
intresse tillmäts prioritet framför medkontrahentens. Bland annat av detta 
skäl anses regeln vara mer lämpad för ensidigt förpliktande rättshandlingar. 
Medkontrahentens intresse väger generellt sett inte lika tungt i de fallen.89

2.2.3.3 Andra tolkningsprinciper 
Bortsett från oklarhetsregeln och minimiregeln har andra typer av 
hjälpregler utvecklats. Det kan möjligen hävdas att dessa gäller inom ramen 
för tolkning mot bakgrund av objektiva omständigheter. Jag har dock valt 
att placera dem i detta avsnitt. 
 
Specialitet före generalitet. En tumregel, vilken anknyter litet till vad som 
nedan nämns om friskrivningsklausuler, är att ett speciellt avtalsvillkor har 
prioritet framför ett allmänt. Om exempelvis en köpare lämnar mer specifika 
uppgifter om en vara kan denne senare ej stödja sig på en allmän 
friskrivning. Principen kan givetvis tillämpas på andra typer av 
motstridigheter i ett avtal.90

 
                                                 
88 Adlercreutz, a.a., s. 100. Bernitz, a.a., s. 51. Fohling, a.a., s. 132. Lehrberg, a.a., s. 171 f. 
Vahlén, a.a., s. 257 och 272 f. Beträffande rättspraxis från HD kan NJA 1981 s. 552 
nämnas. 
89 Adlercreutz, a.a., s. 100. Bernitz, a.a., s. 51. Lehrberg, a.a., s. 176. Situationen kan 
jämföras med tillämpningen av 32 § AvtL beträffande benefika rättshandlingar. Av motiven 
till avtalslagen framgår att viljeprincipen (och inte tillitsprincipen) skall ges en framskjuten 
roll vid tillämpningen av lagrummet på sådana rättshandlingar, NJA II 1915 s. 251. 
90 Adlercreutz, a.a., s. 51. Bernitz, a.a., s. 47. Lehrberg, a.a., s. 183. Ramberg och Ramberg, 
a.a., s. 161. 
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Sent före tidigt. Framförhandlandet av ett avtal kan i många fall vara 
utsträckt i tiden vilket medför att vissa villkor införs i det blivande avtalet 
senare än andra. Om motstridighet uppstår mellan en tidigare och en senare 
bestämmelse torde i allmänhet den senare ges företräde. Orsaken därtill är 
hänförlig till den gemensamma partsviljan. Ett senare villkor anses i regel 
med större sannolikhet ge uttryck för parternas gemensamma avsikt vid 
avtalstidpunkten än ett tidigare tillkommet villkor.91

 
Skrivet före tryckt. Denna tolkningsregel kan framförallt förväntas få viss 
betydelse för tolkningen av standardavtal. Innehåller avtalet från det tryckta 
formuläret avvikande skriftliga villkor anses de senare gälla. Skriftliga 
villkor indikerar härvidlag en individuell överenskommelse mellan parterna 
vilken gäller framför standardvillkoren.92

 
Muntligt före tryckt. Av samma skäl som motiverar den närmast föregående 
regeln gäller allmänt sett att muntliga villkor tillmäts verkan framför 
tryckta.93

2.2.3.4 Restriktiv tolkning av friskrivningsklausuler 
Friskrivningsklausuler är ett slags klausul vilken typiskt sett är ägnad att 
förskjuta eller fördela risktagande mellan avtalsparter. Det finns en risk att 
risken förskjutits åt endera hållet i för hög utsträckning. I syfte att erbjuda 
ett skydd för de avtalsparter som ”utsätts” för friskrivningsklausuler har en 
princip för tolkning av sådana utvecklats. Den innebär att 
friskrivningsklausuler i allmänhet skall tolkas restriktivt.94 Det ankommer 
således på den part som önskar göra sådan klausul gällande att tydligt 
precisera de situationer vilka är tänkta att träffas av den. Av det sagda följer 
således att allmänt utformade friskrivningsklausuler betraktas med viss 
skepsis.95 För de fall en reglering erbjuds enligt dispositiv rätt betonas 
kravet på tydlighet avseende och klargörande av en eventuell avvikelse 
därifrån.96

 
Det skall dock påpekas att friskrivningsklausuler i många fall representerar 
ett legitimt intresse av att just fördela risken mellan parterna. Sker det på ett 
tydligt sätt och resulterar det i en rimlig balans saknas skäl att angripa 
dem.97

 

                                                 
91 Se NJA 1993 s. 436. Adlercreutz, a.a., s. 51. Lehrberg, a.a., s. 183. Ramberg och 
Ramberg, a.a., s. 161. Jfr resonemanget kring Träimports brev i NJA 1970 s. 478. 
92 Se NJA 1990 s. 24 och RH 1987:76. Bernitz, a.a., s. 47 f. Lehrberg, a.a., s. 182. Ramberg 
och Ramberg, a.a., s. 160. 
93 Bernitz, a.a., s. 48. Lehrberg, a.a., s. 182. 
94 NJA 1954 s. 573. Adlercreutz, a.a., s. 102. Bernitz, a.a., s. 52. Lundmark, 
Friskrivningsklausuler, s. 107 f. Vahlén, a.a, s. 276 f. 
95 Inte minst uttrycks ett sådant synsätt i 19 § KöpL och 17 § KKL. Lehrberg, a.a., s. 147. 
Lundmark, a.a., s. 114. Ramberg och Ramberg, a.a., s. 213. NJA 1981 s. 400. NJA 1949 s. 
750. 
96 Lehrberg, a.a., s. 147. 
97 Adlercreutz, a.a., s. 102. Ett enkelt exempel kan vara en omfattande friskrivning ”i utbyte 
mot” ett lågt pris. 
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Friskrivning från uppsåtligt handlande är inte tillåtet. Det har diskuterats 
huruvida friskrivning från grov vårdslöshet också skall ses som förbjudet. 98 
Att undantagslöst hävda en regel med den innebörden vore troligtvis att gå 
för långt. Det kan inte hållas för uteslutet att, i vissa särartade fall, en sådan 
friskrivning kan godtas. Ett exempel kan vara att den part, vars grovt 
vårdslösa handlande ej skall utlösa något ansvar, tillhandahåller en 
acceptabel försäkringslösning. 
 
Följande avgöranden från HD kan nämnas. 
 
NJA 1981 s. 400. Ett köpeavtal avseende fast egendom slöts mellan en 
fackman som säljare och en privatperson som köpare. Parterna träffade 
härutöver en tilläggsöverenskommelse med innebörden att säljaren friskrev 
sig från allt ansvar för fel eller brister i fastigheten. Köparen avstod vidare 
från alla anspråk mot säljaren på grund av fastighetens skick. Sedermera 
upptäcktes vissa rötskador till följd av att betong kom i direkt kontakt med 
trä vilket orsakade kondensering. Felet var dolt. 
 
HD framhöll vikten av att en part, som vill göra ändringar i ingångna avtal, 
klargör sin mening för medkontrahenten. Vid oklarhet tolkas en sådan 
bestämmelse restriktivt till initiativtagarens nackdel. Friskrivningsklausulen 
ansågs i och för sig klar till sitt innehåll, men den frånkändes likväl rättslig 
verkan. Skälen härför var att det inte var acceptabelt att en fackman 
gentemot en konsument genom en allmän friskrivning avsade sig allt ansvar 
för allvarliga konstruktionsfel, vilka delvis orsakats av fackmannen själv. 
 
NJA 1983 s. 865. En kommun ingick ett köpeavtal avseende en fastighet 
med ett gift par. På fastigheten fanns en 50 år gammal villa. I köpeavtalet 
fanns en friskrivningsklausul med följande lydelse: ”Fastigheten överlåtes i 
det skick den nu befinner sig. Köparen har beretts tillfälle att utföra 
noggrann besiktning och förklarar sig i anledning härav avstå från all rätt att 
klandra köpet eller yrka nedsättning av köpeskilling under åberopande av att 
mark eller byggnad skulle avvika från vad som utfästs eller haft anledning 
räkna med vid köpet.” Makarna väckte talan mot kommunen och yrkade att 
densamma skulle förpliktas att återbetala viss del av köpeskillingen till följd 
av rötskador på bjälklag. I en annons hade kommunen lämnat uppgift om en 
nyligen gjord renovering av huset (”nyrenoverat och moderniserat”). 
Kommunen bestred talan med hänvisning till både undersökningsplikten 
och friskrivningsklausulen. 
 
Av primärt intresse härvidlag är minoritetens i HD mening.99 De två 
justitieråden tillmätte uppgiften i tidningsannonsen om byggnadens skick 
särskild vikt. I själva verket jämställdes den med en av kommunen given 
utfästelse och då renoveringsarbetena omfattat golvläggning vid de 
rötskadade bjälklagen antogs att skadorna borde ha iakttagits vid detta 
tillfälle. Ytterligare stöd för detta faktum utgjorde de synliga 
                                                 
98 Adlercreutz, a.a., s. 103. Bernitz, a.a., s. 53. Lundmark, a.a., s. 115 och 133 ff. Ramberg 
och Ramberg, a.a., s. 216. 
99 Majoritetens ställningstagande behandlas nedan, 3.3.1. 
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förbättringsarbeten som fanns på bjälkarna. Köparna hade således fog för 
sin uppfattning att fastigheten inte var behäftad med fel härvidlag och 
undersökningsplikten hade inte eftersatts då det rörde sig om ett dolt fel. 
Minoriteten uttalade sig slutligen om friskrivningsklausulen och 
konstaterade att den inte kunde göras gällande mot den utfästelse 
kommunen lämnat. 
 
Principen om restriktiv tolkning av friskrivningsklausuler träder tydligt fram 
i minoritetens votum. Klausulen var allmänt utformad och kunde ej 
åberopas i förhållande till en mer preciserad uppgift. Det stämmer för övrigt 
överens med tolkningsregeln att en preciserad avtalsbestämmelse äger 
företräde framför en mer allmän. 
 
En hänvisning till NJA 1989 s. 269 (ovan 2.2.2.4) kan vara av intresse. I 
fallet visade det sig att en bank, utan stöd i avtal, friskrev två av sju 
borgensmän från deras ansvar gentemot banken. En sådan friskrivning 
ansågs mot bakgrund av omständigheterna inte vara tillåtet utan fick till 
följd att de resterande borgensmännen endast svarade för en sjundedel 
vardera och inte, såsom banken gjorde gällande, solidariskt för det totala 
borgensåtagandet. 

2.2.3.5 Införlivning av standardvillkor med det 
individuella avtalet 

Den ökade användningen av standardiserade avtalsvillkor har inneburit 
åtskilliga fördelar för användarna. Bland annat har tillvägagångssättet för 
avtalsslut rationaliserats och en precisering av gällande rätt ägt rum.100 
Standardvillkorens ökade inflytande har emellertid även medfört en del 
negativa effekter. I regel utformas de av endera parten och blir därmed inte 
föremål för individuell förhandling parterna emellan. Det finns därför en 
risk att den part som får villkoren presenterade för sig inte med tillräcklig 
noggrannhet tar del av dem. Incitament kan därigenom skapas för den 
informerade parten att införa villkor, vilka innebär en skev riskfördelning. 
Av denna anledning har särskilda krav på införlivande av standardvillkor 
med individuella avtal uppställts.101

 
Införlivningen kan sägas ske genom något av följande alternativ.102

 
1) Det individuella avtalet innehåller en hänvisning till 

standardvillkoren och dessa bifogas det individuella avtalet. 
2) Det individuella avtalet innehåller en hänvisning till 

standardvillkoren. 
3) Det individuella avtalet innehåller ingen hänvisning till 

standardvillkoren, men de åberopas likväl av endera parten. 
 
                                                 
100 Bernitz, a.a., s. 14 f. 
101 Bernitz, a.a., s. 15 f. Ramberg och Ramberg, a.a., s. 139 f. Det skall påpekas att dessa 
regler inte utgör några tolkningsprinciper i egentlig bemärkelse. De omfattas likväl av den 
dolda kontrollen och har av praktiska skäl placerats i detta avsnitt. 
102 Adlercreutz, a.a., s. 64. 
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Här följer en kort framställning av de olika alternativen. 
 
Den rådande huvudregeln är att standardvillkor, för att anses som en del av 
ett avtal, måste bringas till medkontrahentens kännedom, senast vid 
tidpunkten för avtalsslutet.103 Klart är att alternativet hänvisning 
tillsammans med bifogande uppfyller detta krav. Medkontrahenten har vid 
tidpunkten för avtalsslutet fullgoda möjligheter att innan bindande avtal 
ingås, ta del av innehållet i standardvillkoren. Utgångspunkten är därför att 
standardavtal som hänvisas till och bifogas det individuella avtalet, blir en 
del av detsamma.104

 
När det individuella avtalet endast innehåller en hänvisning till 
standardvillkoren uppenbaras ett synbarhetsproblem. Medkontrahenten har 
därvidlag inte en omedelbar möjlighet att ta del av standardvillkorens 
innehåll. Förutsatt att standardvillkoren är någorlunda lättillgängliga för 
medkontrahenten har emellertid en tydlig hänvisning ansetts tillräcklig för 
att införlivande skall ske.105 Tillgänglighetskravet är i allmänhet uppfyllt om 
standardvillkoren är åtkomliga på en internethemsida eller genom en 
telefon- eller brevbeställning. 
 
I vissa särpräglade fall kan standardvillkor intolkas i ett individuellt avtal 
utan att någon hänvisning till dem finns. För att så skall kunna ske fordras 
att standardvillkoren kan tillerkännas status som handelsbruk eller sedvänja. 
I denna egenskap ikläder sig villkoren rollen som ett slags rättskälla. Det 
kan därvidlag inses att sådana normer kan få betydelse för avtalsrelationen 
även utan hänvisning.106 Det skall dock påpekas att mycket höga krav ställs 
för att standardvillkor skall anses representera rådande handelsbruk eller 
sedvänja. Tillräckligt är inte att villkoren är allmänt spridda eller allmänt 
tillämpade. Ett visst handlingsmönster måste ha nått en hög grad av fasthet, 
stadga och utbredning för att handelsbruk skall anses föreligga.107 En mer 
vanligt förekommande situation där standardvillkor blir del av ett 
individuellt avtal utan hänvisning torde vara då det, mellan parterna, finns 
ett etablerat partsbruk. Om parterna tidigare ingått liknande 
affärsförbindelser och då tillämpat standardvillkor är utgångspunkten att en 
föreliggande avtalsrelation ingåtts på liknande villkor.108

 
Från det ovan sagda görs undantag beträffande betungande och 
överraskande villkor. Synsättet anknyter litet till principen om restriktiv 
tolkning av friskrivningsklausuler. Den part som ämnar införliva 
standardvillkor med det individuella avtalet måste särbehandla villkor som 
är betungande och överraskande. Ett skärpt tydlighetskrav har uppställts 
med innebörden att medkontrahenten skall upplysas om villkorets 
förhandenvaro och innehåll. Huvudregeln beträffande denna typ av 

                                                 
103 Bernitz, a.a., s. 32 och 34. Lundmark, a.a., s. 99. 
104 Adlercreutz, a.a., s. 65. Bernitz, a.a., s. 32. 
105 NJA 1979 s. 401. NJA 1980 s. 46. Bernitz, a.a., s. 32. 
106 Adlercreutz, a.a., s. 69 f. 
107 Bernitz, a.a., s. 28 ff. 
108 Adlercreutz, a.a., s. 72. Bernitz, a.a., s. 35. 
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klausuler är således att de skall bringas till medkontrahentens kännedom, 
alternativt att denne mot bakgrund av omständigheterna borde ha känt till 
villkoret.109

 
Ett villkor är att anse som överraskande om en avtalspart endast med 
betydande svårighet har möjlighet att ta del av detsamma. Villkorets 
förefintlighet blir därmed oväntad för parten. Ett exempel kan vara 
avtalsformulär vilka i vissa delar är finstilta eller undanskymda. Vidare kan 
vilseledande rubriker påverka medkontrahentens förväntningar på 
innehållet.110

 
Vid bedömningen huruvida ett visst avtalsvillkor är att betrakta som 
betungande jämförs det aktuella villkorets konsekvenser för 
medkontrahenten med konsekvenserna av tillämplig dispositiv rätt eller 
andra för branschen sedvanliga standardvillkor. För det fall det aktuella 
villkoret avviker från dispositiv rätt på ett för medkontrahenten oförmånligt 
sätt är det betungande.111

 
Här följer tre exempel på tillämpning av de nu beskrivna reglerna. 
 
NJA 1979 s. 401. Företaget A sålde trämaterial till en privatperson. I 
köpeavtalet fanns en hänvisning till Sveriges Trähusfabrikers Riksförbunds 
Allmänna leveransbestämmelser, Normer för kundservice, vilka innehöll en 
indexklausul. Index steg med cirka 40 % från det att avtalet ingicks fram till 
leveransen. Tvist uppstod beträffande köparens skyldighet att ersätta A för 
indexhöjningen. 
 
HD konstaterade att köparen ej känt till bestämmelsen vid avtalets ingående. 
Den ansågs dessutom vara såväl betungande som överraskande. Det i 
köpeavtalet fixerade priset tillsammans med den vilseledande rubriken 
gjorde villkoret överraskande. Då köparen inte uppmärksammats på 
villkoret ansågs det inte införlivat med det individuella avtalet. 
 
NJA 1980 s. 46. Ett avtal om byggnadsarbeten hade ingåtts mellan två 
näringsidkare. AB 72 hade införlivats med avtalet och dessa villkor innehöll 
en skiljeklausul vilken åberopades av byggföretaget när beställaren väckte 
talan vid allmän domstol. Fråga uppstod således om skiljeklausulen blivit en 
del av avtalet. 
 
HD fastslog att AB 72 genom hänvisning i det enskilda avtalet blivit en del 
av detsamma. Beställaren hade dock inte tillställts villkoren och frågan 
uppstod om det förhållandet påverkade skiljeklausulens tillämpning. HD 
konstaterade därvid att skiljeklausuler i kommersiella förhållanden numera 
ej kunde anses vara betungande och överraskande. AB 72 var lättillgängliga 
för beställaren och skiljeklausulen kunde med enkelhet ha undersökts av 
                                                 
109 Adlercreutz, a.a., s. 64 f. Bernitz, a.a., s. 36 f. Lehrberg, a.a., s. 64. Ramberg och 
Ramberg, a.a., s. 144. 
110 Bernitz, a.a., s. 36 f. 
111 Adlercreutz, a.a., s. 64. Bernitz, a.a., s. 36. 
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densamme. Resultatet blev således att även den enskilda klausulen utgjorde 
del av det individuella avtalet. 
 
RH 1989:1. W anlitade, med anledning av monteringsarbeten i Norge, T i 
egenskap av egenföretagare. Enligt uppdragsavtalet skulle T tillhandahålla 
arbetskraft. T väckte talan mot W och yrkade därvid ersättning för utfört 
arbete. W hemställde att T:s talan skulle avvisas på grund av en 
skiljeklausul i NLM 84. TR:n, vars dom fastställdes av HovR:n, kom fram 
till att avsteg från HD:s tidigare (NJA 1980 s. 46) fastslagna praxis kunde 
vara motiverat i fall då omständigheterna skiljer sig från dem i 1980 års fall. 
I ett sådant läge skall kraven beträffande betungande och överraskande 
klausuler vidmakthållas. Domstolen fann att skiljeklausulen var betungande 
för T mot bakgrund av hans ekonomiska förhållanden och då han inte 
bedrev sin verksamhet i form av en juridisk person. Han hade ingen tidigare 
erfarenhet av standardavtal och endast referensklausulen till NLM 84 gav 
honom inte anledning att räkna med att en eventuell tvist skulle slitas genom 
skiljeförfarande. Skiljeklausulen ansågs därför också överraskande. Mot 
bakgrund härav fann domstolarna att skiljeklausulen inte blivit införlivad 
med det individuella avtalet. 

2.3 Utfyllning av avtal 

2.3.1 Allmänt 
Det är för blivande avtalsparter i praktiken en omöjlighet att åstadkomma en 
i alla avseenden heltäckande avtalsreglering. En sådan reglering skulle i 
teorin innebära pyramidala transaktionskostnader och ianspråkta avsevärd 
tid.112 Risken för framtida upptäckter av luckor i det ingångna avtalet är 
alltid närvarande. 
 
När en sådan lucka i avtalsregleringen uppdagas blir reglerna om utfyllning 
av avtal aktuella. Det görs i allmänhet en åtskillnad mellan typiserad 
utfyllning å ena sidan och individualiserad utfyllning å andra sidan. 
Förhållandet dem emellan går ut på att i första hand en typiserad utfyllning 
skall företas, och endast om denna ej gör tjänst är avtalsutfyllaren hänvisad 
till den individualiserade utfyllningen.113

2.3.2 Typiserad utfyllning 
För att en lucka skall kunna åtgärdas fordras att klarhet bringas i vilket 
utfyllningsmaterial som kan användas. Inom ramen för en typiserad 
utfyllning skall i första hand, om möjligt, bestämmas vilket slags avtalstyp 
det föreliggande avtalet tillhör. En sådan kategorisering indikerar i sin tur 
vilket slags rättsnormer som kan komma att fylla ut avtalet. Såväl tvingande 
som dispositiva regler är av betydelse. Beträffande de tvingande reglerna 
kan möjligen sägas att det i realiteten ej är fråga om utfyllning utan 
                                                 
112 Skogh, Marknadens villkor, s. 25 f. 
113 Adlercreutz, a.a., s. 12. 
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åsidosättande av avtalet i relevant hänseende.114 Det är likväl så att 
tvingande regler kan fylla ut ett ofullständigt avtal. 
 
Det är således både tvingande och dispositiva normer som ifrågakommer 
vid utfyllning av avtal. De dispositiva normerna är sinsemellan av olika slag 
och valör. Då avtalsfrihet råder utgör det färdigtolkade avtalet den högsta 
rättskällan. Därefter följer partsbruk, handelsbruk och sedvänja samt 
dispositiva rättsregler i lag eller rättspraxis.115 Den typiserade utfyllningen 
för således in behövlig reglering i avtalet med stöd av den befintliga regel 
vilken återfinns högst upp i normhierarkin.116

 
Helt otänkbar är ej den situationen att de ovan nämnda rättskällorna ej 
erbjuder någon lämplig bestämmelse för den ifrågavarande utfyllningen. 
Avtalsutfyllaren är under sådana omständigheter hänvisad till allmänna 
typiserade rättsliga överväganden i strävan efter den lämpligaste lösningen. 
Visserligen tillskapas en reglering för det individuella fallet men 
bedömningen torde jämväl ske i syfte att kunna tjäna såsom vägledning för 
andra likartade situationer.117

 
Följande två avgöranden från HD kan tjäna som exempel på något som kan 
likna ”ofullständiga avtal” varvid utfyllning blir aktuellt. 
 
NJA 1972 s. 1. Två makar drev i USA förhandlingar om skilsmässa och 
upprättade ett utkast till skilsmässoavtal. Som säkerhet för ena makens 
förpliktelser enligt avtalet skulle en oåterkallelig bankgaranti utfärdas. 
Skånska banken utställde en sådan garanti mot en motförbindelse av JW 
med ZW och J som borgensmän. Skilsmässoavtalet undertecknades aldrig 
och den enligt avtalsutkastet förpliktade maken bröt mot de däri ingående 
förpliktelserna. Banken krävdes därvid på ersättning enligt garantin i en 
process i USA men domstolen ogillade talan. Banken krävde därefter JW, 
ZW och J på ersättning för rättegångskostnader enligt motförbindelsen då 
sådana kostnader ej erhölls av den processande maken. Domstolarna hade 
således att ta ställning till motförbindelsens innehåll. 
 
HD biföll, till skillnad från underinstanserna, bankens talan och tillerkände 
den rätt till ersättning för rättegångskostnader i enlighet med 
motförbindelsen. Det konstaterades att den inskränkta tolkning motparten 
givit uttryck för inte vann stöd i ”motförbindelsens lydelse, dess syfte eller 
andra omständigheter”. HD betonade vidare bankgarantiers viktiga roll i det 
ekonomiska livet och betydelsen av att banker kan räkna med att hållas 
skadeslösa. Det framhölls, i anslutning till motpartens bestridande, att 
kostnader föranledda av bankgarantin av säregen typ eller avlägset samband 
med uppdraget, visserligen kunde hävdas falla utanför en beställares 
betalningsskyldighet. Det var dock inte fallet med rättegångskostnader. 
HD:s tolkning tar uppenbarligen sikte på bankgarantins praktiska funktion 
                                                 
114 Adlercreutz, a.a., s. 15. Lehrberg, a.a., s. 187. 
115 Jfr 3 § KöpL. Adlercreutz, a.a., s. 18. 
116 NJA 2002 s. 644. 
117 Adlercreutz, a.a., s. 16 f. Lehrberg, a.a., s. 190 f. 
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och syftet med motförbindelsen. För att tolkningen skulle leda till ett rimligt 
resultat kunde motpartens invändningar inte vinna gehör. Konsekvensen 
skulle kunna skapa en hämmande osäkerhet på finans- och kreditmarknaden, 
men i detta fall också pålägga banken en oskälig risk. Skäl att tillmäta 
motförbindelsen ett sådant innehåll kunde även motiveras med beaktande av 
dess lydelse vilken framhöll motpartens skyldighet att ”betala banken vad 
denna visar sig ha utgivit på grund av sin förbindelse…”. 
 
NJA 1974 s. 463. Verkstadsbolaget ingick ett avtal med ett pappersbruk 
avseende uthyrning av truckar. Verkstadsbolaget hade vidare pantförskrivit 
sin rätt enligt avtalet såsom säkerhet för ett lån. Det ålåg därför 
pappersbruket att erlägga betalning direkt till banken. Sedan 
verkstadsbolaget och pappersbruket, utan bankens samtycke, ingått ett 
överlåtelseavtal och då pappersbruket erlade köpeskillingen till 
verkstadsbolaget väckte banken talan mot pappersbruket och yrkade att 
bruket skulle förpliktas att utbetala ett belopp som ansågs utgöra ersättning 
för utebliven hyresbetalning till följd av överlåtelsen. Fråga blev således 
bland annat om tolkning av hyresavtalet och pappersbrukets skyldighet att 
till banken erlägga hyresbetalning. 
 
HD biföll bankens talan med motiveringen att betalningsförpliktelsen även 
omfattade ersättning vilken hade ”karaktär av ersättning för den 
överenskomna hyran”. HD gav således avtalet ett rimligt och förnuftigt 
tillämpningsområde. En motsatt tolkning skulle ha försett den förpliktade 
parten med en otillbörlig möjlighet att kringgå sin skyldighet gentemot 
banken och försatt den senare i en osäker position. 
 
Nämnas kan även NJA 1987 s. 553 (ovan 2.2.2.4) i vilket fråga var huruvida 
samboförhållande var att jämställa med äktenskap. HD besvarade frågan 
nekande och fann att en tolkning (eller utfyllning) genom vilken avtalet 
utsträcktes till att omfatta även samboförhållanden inte var motiverad. 

2.3.3 Individualiserad utfyllning 
En typiserad utfyllning kan under vissa förhållanden framstå som olämplig. 
Avtalet kan vara av en alldeles speciell karaktär vilket kan innebära en 
avsaknad av passande dispositiva normer. En utfyllning grundad på för 
avtalssituationen speciella omständigheter utgör därvidlag ett alternativ.118

 
Det färdigtolkade avtalet utgör en naturlig utgångspunkt för en 
individualiserad utfyllning. Särskilt viktigt blir dess syfte, men ledning 
sökes även i andra relevanta avtalsbestämmelser. 
Gränsdragningssvårigheterna mot tolkning härvidlag är inte svåra att 
inse.119

                                                 
118 Adlercreutz, a.a., s. 22. Lehrberg, a.a., s. 191. 
119 Adlercreutz, a.a., s. 22 f. Lehrberg, a.a., s. 191. Se t.ex. NJA 1953 s. 484 och NJA 1987 
s. 553 (vari utfyllning dock ej ägde rum). 
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3 36 § avtalslagen 

3.1 Allmänt 
Den 1 januari 1976 utgör en betydande milstolpe för den svenska civilrätten. 
Denna dag trädde den stora generalklausulen i 36 § AvtL i kraft. Visserligen 
hade lagstiftningsmetoden med generalklausuler nyttjats i viss utsträckning 
tidigare, men det är nog inte alltför vågat att påstå att ingen av de tidigare 
generalklausulerna vunnit sådant genomslag som 36 § AvtL. I och med 
ikraftträdandet av den nya bestämmelsen i avtalslagen upphävdes andra 
regler med liknande funktion. Bland dem kan framförallt 8 § SkbrL nämnas. 
36 § AvtL har kommit att bli föremål för åtskilliga diskussioner i den 
juridiska doktrinen. Såväl positiv som negativ kritik har därvid framförts.120

 
Huruvida tillkomsten av 36 § AvtL kan betecknas såsom en reell förändring 
av gällande rättsläge är oklart. Det kan konstateras att det tidigare fanns en 
allmän rättsprincip vilken gav domstolarna en möjlighet att åsidosätta 
avtalsvillkor vars tillämpning i det enskilda fallet ansågs otillbörlig.121 
Denna allmänna rättsprincip torde ha varit oavhängig av 8 § SkbrL vilken i 
sig kom att få vidsträckt analogisk tillämpning. Av förarbetena till 36 § 
AvtL framgår emellertid att lagstiftaren ville åstadkomma en 
attitydförändring beträffande domstolarnas benägenhet att angripa 
otillbörliga avtalsvillkor.122 Denna intention kom till uttryck bland annat 
genom att uppenbarhetsrekvisitet, som återfanns i 8 § SkbrL, ej infördes i 
den nya bestämmelsen. 
 
I och med nya AVLK genomdrevs ett tillägg till 36 § AvtL i syfte att 
anpassa regeln med de civilrättsliga bestämmelserna i den nya lagen. 
Paragrafens nuvarande lydelse är som följer. 
 

Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med 
hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare 
inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse 
för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med 
oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet 
lämnas utan avseende. 
 Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet 
av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen 
ställning i avtalsförhållandet. 
 Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om villkor 
vid annan rättshandling än avtal. 
 I fråga om jämkning av vissa avtalsvillkor i konsumentförhållanden gäller 
dessutom 11 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. 

 

                                                 
120 André går tämligen långt i sin kritik då han kallar 36 § AvtL för en antilagstiftning utan 
rekvisit, ändamål och mönster. Uttalandena torde dock i hög utsträckning skola betraktas 
som polemiska. Se Strukturer i 36 § avtalslagen, s. 527 och 546 f. 
121 NJA II 1936 s. 52. NJA 1948 s. 138. 
122 Prop. 1975/76:81 s. 102. 
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Ett iögonfallande drag i 36 § AvtL är det flexibla utbudet av rättsföljder. 
Såväl ogiltighet som jämkning i varierande grad står domstolarna till buds. I 
lagtexten nämns ej ordet ”ogiltighet”, men uttrycket ”lämnas utan avseende” 
bär samma innebörd. Dessutom avslöjar den valda placeringen av 
generalklausulen i 3 kap. AvtL att ogiltighet är en alternativ rättsföljd. I 
förarbetena till 36 § AvtL uttalas emellertid att jämkning skall vara den 
primära konsekvensen av en tillämpning av lagrummet.123 Domstolarna har 
stora möjligheter att justera ett avtals innehåll då jämkning kan ske i såväl 
skärpande som mildrande riktning. Det är också genomförbart att åsidosätta 
vissa avgränsade delar samt att införa nya regleringar i ett avtal. Det har 
påståtts att lagstiftaren genom 36 § AvtL i inte ringa utsträckning överfört 
en del av sin egen roll på domstolarna.124

 
När det gäller generalklausulens tillämpningsområde aktualiseras i princip 
samma överväganden som för avtalslagen i övrigt. Bestämmelsen kan 
således tillämpas på avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
område. Det sistnämnda förhållandet poängteras ytterligare i paragrafens 
tredje stycke. Oskäliga villkor i skuldebrev, bolagsordningar, 
föreningsstadgar, fullmakter, gåvoutfästelser med mera kan därigenom 
angripas med stöd av 36 § AvtL.125 Ett potentiellt problem är hur 
förmögenhetsrätten skall avgränsas i förhållande till andra närliggande 
rättsområden. Motiven tar upp ett par gränsområden och framhåller därvid 
att arbetsrättsliga avtal kan underkastas en skälighetsbedömning enligt 
lagrummet.126 Det påpekas även att en analogisk tillämpning kan 
ifrågakomma beträffande vissa familjerättsliga avtal.127 Mot bakgrund av 
den specialreglering som tillkommit på familjerättens område torde 36 § 
AvtL komma att spela en mer tillbakadragen roll framgent.128

 
Tillämpningsområdet är vidare ej inskränkt till ett visst slags partsställning. 
Klart är emellertid att statsmakterna avsåg att stärka konsumentskyddet och 
att regeln därför skulle få en framträdande roll i avtal mellan näringsidkare 
och konsumenter. Det framgår inte minst av bestämmelsens andra stycke. 
36 § AvtL är denna omständighet till trots direkt tillämplig även i rent 
kommersiella avtalsrelationer med jämbördiga parter samt i förhållanden 
mellan privatpersoner. 
 
Den fortsatta framställningen disponeras på följande sätt. I de fyra 
nästkommande avsnitten behandlas de i lagtexten upptagna riktlinjerna för 
oskälighetsbedömningen. Den närmare innebörden av uttrycken ”avtalets 
innehåll”, ”omständigheterna vid avtalets tillkomst”, ”senare inträffade 
förhållanden” samt ”omständigheterna i övrigt” utreds. Därefter följer en 

                                                 
123 Jfr a. prop. s. 109 f. 
124 Se Norlén, Om oskälighet och 36 § avtalslagen, s. 14. Jfr även Strömholm, a.a., s. 542 
ff. med resonemanget kring domstolarna såsom regelns adressater. 
125 A. prop. s. 136. 
126 A. prop. s. 114. Se t.ex. AD 1986 nr. 78. När det gäller kollektivavtal anses emellertid 
möjligheterna att tillämpa 36 § AvtL vara högst begränsade. 
127 A. prop. s. 112 f. 
128 Se bl.a. 12 kap. 3 § ÄktB, 9 § SamboL, 7 kap. 10 § FB och 7 kap. 3 § ÄB. 
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presentation av övriga frågor rörande tillämpningen av 36 § AvtL. Relevant 
rättspraxis redogörs för löpande. 

3.2 Oskälighetsbedömningen 

3.2.1 Avtalets innehåll 
Den bedömning en domstol skall göra inom ramen för 36 § AvtL är 
klausulinriktad. Det innebär att det aktuella avtalsvillkoret i första hand skall 
ses isolerat från avtalets övriga delar. Klart är emellertid att avtalets övriga 
delar får avsevärd betydelse för det slutliga resultatet av 
oskälighetsbedömningen.129 Det kan i praktiken ifrågasättas hur ofta en 
domstol på ett nöjaktigt sätt kan begränsa bedömningen till enbart den 
ifrågavarande klausulen eller ens om domstolarna följer en sådan 
tvåstegsmodell vid tillämpningen av paragrafen. 
 
Det domstolen har att undersöka härvidlag är ett slags balans mellan 
parterna eller parternas prestationer. Det specifika villkoret kan visserligen 
ge uttryck för en påtaglig skevhet i detta avseende, men det är inte helt 
otänkbart att andra delar av avtalet kan kompensera för detta 
missförhållande genom att den i förstone förfördelade parten gynnas i 
motsvarande omfattning. Ett sammantaget resultat kan således ge vid 
handen att en rimlig fördelning mellan parternas respektive rättigheter och 
skyldigheter råder.130

 
En företeelse som särskilt uppmärksammats i lagstiftningsarbetet är de fall 
där ena parten givits ensam bestämmanderätt i något väsentligt avseende. 
Det kan handla om ändringar i avtalet, acceptfrister, prisjusteringar, 
fastställande av fel i vara, force majeure med mera. Förhållandet torde vara 
vanligast förekommande i ensidigt utformade standardavtal.131 I dessa fall 
står det klart att den gynnade parten medges helt andra möjligheter att 
påverka utfallet av avtalet jämfört med den förfördelade parten. Det finns 
således inte sällan skäl att ingripa mot sådant avtalsinnehåll.132

 
Obalans av nu nämnt slag kan även råda mellan avtalsbrott och påföljd vid 
sådant avtalsbrott. Ett exempel härpå kan framföras mot bakgrund av den 
allmänna rättsprincipen att ett väsentligt avtalsbrott berättigar till hävning. 
För det fall ett avtal föreskriver en rätt för part att häva avtalet vid ett 
oväsentligt avtalsbrott som inte medför någon mer beaktansvärd skada för 
den hävningsberättigade parten, kan jämkning komma i fråga. Detsamma 
gäller även påföljder vars syfte är att skada, åsamka olägenhet eller 
chikanera medkontrahenten.133

                                                 
129 A. prop. s. 106. Grönfors, Avtalslagen, s. 176 f. Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 
222. 
130 A. prop. s. 118. 
131 A. prop. s. 118. Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 301. 
132 NJA 1979 s. 666. NJA 1983 s. 332. 
133 A. prop. s. 119. Lehrberg, a.a., s. 225. 
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En typ av avtalsvillkor som ofta ger uttryck för en proportionalitet eller 
disproportionalitet mellan avtalsbrott och påföljd är de förut nämnda 
friskrivningsklausulerna. Tre vanliga slag av sådana klausuler är kvalitets- 
eller prestationsfriskrivning, ansvarsfriskrivning samt ansvarsbegränsning. 
Den första innebär kort att exempelvis en säljare avvisar ansvar för en såld 
varas egenskaper och fel. De två sistnämnda är nära besläktade och kan 
sägas betyda att endera parten helt befrias från exempelvis 
skadeståndsskyldighet eller att sådan skyldighet kraftigt begränsas. En 
variant av ansvarsbegränsning kan vara så kallat normerat skadestånd eller 
vitesklausuler. 36 § AvtL kan tänkas ingripa mot försök till friskrivning från 
uppsåtligt och grovt vårdslöst handlande samt vid kvalitets- eller 
prestationsfriskrivning i konsumentförhållanden.134

 
Ett par exempel på fall där HD betonat vikten av avtalets innehåll följer 
nedan. 
 
NJA 1979 s. 666. Designern CG väckte talan mot SAPA och yrkade därvid 
att SAPA skulle förpliktas att utge ersättning för skada till följd av 
avtalsbrott. Parterna hade träffat ett avtal avseende köp av strängpressade 
aluminiumprofiler och mellan dem gällde bland annat allmänna 
försäljnings- och leveransvillkor. En bestämmelse i de senare löd: ”Tvister i 
anledning av detta avtal och till detta fogade bestämmelser samt tvister 
rörande däri omförmälda och därav hänflytande rättsförhållanden med vad 
däri äger samband skola avgöras enligt svensk lag efter säljarens val av 
svensk allmän domstol eller genom skiljedom enligt lag.” SAPA yrkade 
således att CG:s talan skulle avvisas. Den senare var av uppfattningen att 
villkoret var oskäligt och därför skulle åsidosättas. Såväl TR:n som HovR:n 
gick på SAPA:s linje och avvisade talan. HD lämnade, med stöd av 36 § 
AvtL, bestämmelsen utan avseende. Domstolen poängterade att CG vid 
avtalets ingående intog en i förhållande till SAPA underlägsen ställning då 
han mer eller mindre var hänvisad till bolaget som en av få leverantörer. 
Dessutom hade klausulen en föga framträdande placering i avtalet och togs 
ej upp till diskussion mellan parterna. CG hade därvid ej möjlighet att 
bedöma dess konsekvenser särskilt beträffande kostnadsriskerna i en 
framtida process. Av inte ringa betydelse var givetvis även förhållandet att 
SAPA medgavs ensidig bestämmanderätt beträffande val av 
tvistlösningsförfarande. 
 
Rättsfallet ger således en bild av hur 36 § AvtL tillämpas i ett förhållande 
mellan näringsidkare där en av dem var i behov av särskilt skydd på grund 
av sin underlägsna ställning. HD verkar emellertid inte ha uttalat sig på det 
kategoriska sätt som nämns i förarbetena gällande villkor som ger endera 
parten ensidig bestämmanderätt. Förarbetena talar som tidigare påpekats om 
en möjlighet att stämpla sådana villkor som oskäliga i och för sig. Allmänt 
kan nog sägas att det torde vara svårt att i en civilrättslig process, med fokus 

                                                 
134 A. prop. s. 143 f. och 140 f. 
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på parterna och det enskilda avtalet, uttala sig med pretentionen att 
avgörandet skall få verkan för framtida liknande fall. 
 
NJA 1983 s. 332. IS köpte ett parti byxor och jackor av PL. PL skulle 
importera partiet till Sverige. PL öppnade en remburs hos HB till förmån för 
det amerikanska bolaget K. Såsom säkerhet för PL:s åtagande enligt 
rembursen tecknade IS en proprieborgen. De i rembursen nämnda varorna 
och dokumenten pantförskrevs till förmån för HB. Rembursen innehöll 
följande villkor: ”Om rembursen ändras på vår begäran, skall i övrigt denna 
förbindelse äga motsvarande tillämpning beträffande den ändrade 
rembursen. Om ändringen innebär, att rembursbeloppet 
må disponeras mot andra dokument än de ovan angivna, gäller alltså bl a att 
dessa andra dokument och däri angivna varor utgör pant enligt 
förbindelsen.” Den borgensförbindelse IS undertecknat hade bland annat 
följande lydelse. ”Banken äger utan mitt hörande medgiva ändringar 
beträffande säkerheten och således även säkerhetens friställande. … Även i 
övrigt äger banken utan mitt hörande medgiva ändring i de för här avsedd 
remburs stipulerade villkoren ävensom efterkomma uppdragsgivarens 
instruktioner med avseende å rembursen och vad därmed kan 
sammanhänga.” Ändringar i rembursen företogs avseende såväl 
transportvillkor som varubestämning. HB väckte talan mot IS och PL och 
yrkade att de solidariskt skulle fullgöra betalningsskyldigheten enligt 
rembursen. IS bestred HB:s talan och som grund åberopade han att 
rembursvillkoret stred mot såväl 33 § som 36 § AvtL. HB vann framgång i 
såväl TR:n som HovR:n. HD lämnade dock villkoret utan avseende såsom 
varande oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid avtalets tillkomst. 
HB kände till att IS köpte varorna av PL samt att han undertecknade 
borgensförbindelsen av denna anledning. Den av HB hävdade innebörden av 
villkoret skulle medföra att IS blev betalningsskyldig för varor som, på 
grund av ändring utan hans medgivande, väsentligen avvek från dem han 
hade beställt. Villkoret avvek därutöver från vad som var brukligt bland 
banker vid ingående av rembursförbindelser. HD beaktade vidare att HB 
intog en i förhållande till IS överlägsen ställning samt att villkoret ej gjorts 
till föremål för diskussion vid avtalets tillkomst. 
 
HB hade i detta fall tillskansat sig ett avsevärt överläge i avtalsrelationen. 
Avtalets innehåll och framtida konsekvenser kunde i hög grad ensidigt 
påverkas av HB. HD:s domslut och domskäl belyser den skepsis som råder 
beträffande avtalsvillkor som ger endera parten en ensidig bestämmanderätt. 
Lägger man därtill den omständigheten att villkoret åberopades mot en 
underlägsen avtalspart samt att det hade karaktären av ett standardvillkor, 
tydliggörs generalklausulens betydelse ytterligare. Ett skevt 
styrkeförhållande mellan parterna resulterar i ökade krav på lojalitet, bland 
annat i form av upplysningar och klargöranden, å den starkare partens 
sida.135

 

                                                 
135 Fallen NJA 1994 s. 712 I-III utgör andra exempel där villkor med ensidig 
bestämmanderätt bedömts utifrån 36 § AvtL. 
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Ytterligare några avgöranden där avtalets innehåll utgjorde fått betydelse är 
NJA 1983 s. 865 (nedan 3.3.1), NJA 1997 s. 524 (nedan 3.3.1) samt RH 
2001:44 (nedan 3.2.2). 

3.2.2 Omständigheterna vid avtalets tillkomst 
De övriga reglerna om ogiltighet i 3 kap. AvtL bär det gemensamma draget 
att de enbart tar sikte på de förhållanden som rådde vid avtalsslutet. Det har 
redan framgått att 36 § AvtL inte är inskränkt på samma sätt, men det 
betyder inte att den typen av omständigheter inte kan påverka en 
oskälighetsbedömning enligt lagrummet. Av primärt intresse blir själva 
processen fram till ett bindande avtal och hur parterna agerat under denna 
process. 
 
36 § AvtL är tänkt att ingripa mot avtalsvillkor vilka framstår som oskäliga 
till följd av bland annat endera kontrahentens aggressiva uppträdande, 
överraskningstaktik, missbruk av förhandlingsläge eller andra otillbörliga 
metoder vid avtalets tillkomst.136 Kännetecknande för detta slags agerande 
är att det sker med en form av ond tro hos den handlande parten. Syftet är att 
på medkontrahentens bekostnad tillskansa sig fördelar i avtalet.137

 
Det kan även inträffa situationer där ett agerande leder till ett oskäligt 
avtalsvillkor trots att det skett i god tro.138 Några exempel kan vara att 
felaktiga uppgifter lämnas i tron om att de överensstämmer med 
verkligheten, att oriktiga uppgifter lämnas av en mellanman utan 
huvudmannens kännedom därom samt att medkontrahenten på något sätt 
missuppfattar kontrahentens budskap till följd av bristande 
språkkunskaper.139

 
Risken att en part missbrukar sin rätt att yrka jämkning har diskuterats i 
doktrinen. Diskussionen rör bland annat de fall där någon av parterna har 
insikt om jämkningsgrunderna vid avtalsslutet. Sevón har hävdat att sådan 
medvetenhet i princip utesluter jämkning. Ett tänkbart undantag är avtal 
ingångna mellan mindre rättssubjekt och företag i monopolställning då det 
förras handlingsalternativ vid avtalsslutet i regel är begränsade.140 
Personligen anser jag att generalklausulens ordalydelse inte tillåter en sådan 
långtgående slutsats. Vetskap om jämkningsgrunder utgör endast en relevant 
omständighet som skall vägas mot andra. En poäng med resonemanget kan 
ändå föreligga då det i praktiken lär vara sällsynt att jämkning sker under 
sådana förhållanden. 
 

                                                 
136 A. prop. s. 125. Lehrberg, a.a., s. 225 f. 
137 NJA 1997 s. 524. RH 2001:44. 
138 NJA 1982 s. 613. 
139 A. prop. s. 126. Jfr NJA 1985 s. 178. Se även RH 1988:110. 
140 Sevón, Kan avtal jämkas på grunder som var kända vid avtalsslutet?, s. 165 ff. Artikeln 
behandlar finsk rätt men torde likväl, på grund av den nordiska rättslikheten, ha relevans på 
svenska förhållanden. 
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Följande domstolsavgöranden belyser vikten av hur processen fram till ett 
avtalsslut ter sig. 
 
NJA 1982 s. 613. GB hade för avsikt att sälja sin fastighet och tog därför 
kontakt med mäklaren T. Avyttringen behövde ske tämligen skyndsamt då 
GB var i behov av finansiering av en annan fastighet han förvärvat. MR 
visade sig intresserad av GB:s fastighet. Hon framhöll emellertid att hon 
inte kunde ingå avtalet såvida hon ej beviljades banklån. GB, hans hustru 
och T begav sig hem till MR för att underteckna avtalet varvid MR fick 
uppfattningen att hon ej var bunden därav för det fall finansieringsfrågan ej 
skulle lösas. Besöket ägde rum en fredag och MR ville egentligen vänta till 
påföljande måndag då hon skulle tala med banken. I avtalet fanns en klausul 
av följande lydelse. ”Skulle köparen icke fullgöra sina åligganden enligt 
detta kontrakt, äger säljaren häva köpet och erhålla samt behålla den 
överenskomna handpenningen som skadestånd. Om säljarens skada 
överstiger handpenningen är köparen skyldig att omedelbart erlägga 
mellanskillnaden till säljaren.” Handpenningen uppgick till 10 % av 
köpeskillingen och skulle betalas i två rater. MR erlade ej någon 
handpenning varför GB skriftligen hävde köpeavtalet. Han väckte talan mot 
MR och yrkade utfående av handpenningen. MR bestred i första hand med 
stöd av 30 § AvtL och i andra hand med stöd av 36 § AvtL. Alla tre 
instanser fann det icke styrkt att GB svikligen förlett MR. HD fastställde 
underrätternas domslut och jämkade villkoret. Inledningsvis konstaterades 
att dylika förverkandeklausuler/handpenningklausuler är vanligt 
förekommande i branschen och till och med rekommenderade. Villkoret 
kunde därför i och för sig ej anses oskäligt. HD menade att förhandlingarna 
präglats av den tidsnöd GB led av och att avtalet därför ingåtts i brådska 
varför MR ej gavs tillfälle att kontakta sin bank. MR underrättade dessutom 
GB omedelbart efter det att hon nekats banklån. Villkoret ansågs mot den 
bakgrunden som oskäligt i sin ursprungliga form. Handpenningen jämkades 
därför till 12 000 kronor. 
 
Fallet illustrerar främst hur omständigheterna vid avtalets tillkomst får 
betydelse för skäligheten i villkoret. Förhandlingarna bedrevs under påtaglig 
tidspress och MR gav onekligen uttryck för sin reservation beträffande 
finansieringen. Även om HD inte uttryckligen tog upp det kan man fråga sig 
om inte den omständigheten, att GB tillsammans med sin hustru och T, 
samma dag som T och MR talades vid, uppsökte MR i hennes hem, haft 
betydelse för utgången. Det hastiga förloppet och förhandlingsmiljön var 
allt annat än optimal sett ur MR:s synvinkel. 
 
RH 2001:44. SJA och HGL ingick ett leasingavtal avseende ett 
dokumentskåp. Skåpet levererades av SJA men hämtades ej ut av HGL 
varför SJA sade upp avtalet och krävde skadestånd av HGL på grund av 
avtalsbrott. HGL menade att avtalet i sin helhet var oskäligt med hänsyn till 
omständigheterna vid dess tillkomst och därför skulle lämnas utan avseende. 
TR:n biföll SJA:s talan. HovR:n gjorde följande bedömning. SJA:s säljare 
hade som försäljningsargument framfört att HGL kunde få problem med 
skattemyndigheterna i händelse av brand om bokföringen ej förvarades 
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säkert. HGL hade ingått avtalet i egenskap av näringsidkare på grund av 
säljarens påståenden om fördelar beträffande mervärdesskatt. Det 
skadestånd SJA krävde motsvarade 75 % av summan av icke förfallna 
hyror. Denna omständighet hänförde HovR:n till ”avtalets innehåll” då det 
kunde utgöra en oproportionerlig ersättning. Vidare beredde säljaren sig 
tillträde till HGL:s bostad kvällstid med förklaringen att han sökte vägen till 
en annan person. Säljaren påstod också att han kom direkt från en mässa och 
att HGL därför skulle få skåpet till ett mässpris. Uppgiften att säljaren kom 
från mässan var felaktig och HGL förmåddes att snabbt ingå avtalet. Det 
totala priset och uppsägningsklausulen diskuterades över huvud taget inte. 
HovR:n bedömde försäljningsmetoderna som mycket tveksamma. SJA intog 
även en i förhållande till HGL överlägsen ställning. HGL meddelade SJA att 
han ville annullera avtalet endast två dagar efter ingåendet. Domstolen 
fastslog att den sammanlagda bedömningen gav vid handen att villkoret 
beträffande skadeståndet var att anse som oskäligt. 
 
Fallet illustrerar den typen av faktorer som nämns i förarbetena till 
generalklausulen. Säljarens agerande utgör ett skolexempel på vad som kan 
betecknas som aggressivt uppträdande, överraskningstaktik eller annat 
missbruk av förhandlingsläget.  
 
Vidare kan NJA 1983 s. 332 (ovan 3.2.1) och NJA 1983 s. 865 (nedan 
3.3.1) nämnas. 

3.2.3 Senare inträffade förhållanden 
Med 36 § AvtL har domstolarna fått tillgång till ett mer flexibelt instrument 
i kampen mot oskäliga avtalsvillkor. Den tidigare gällande 8 § SkbrL tog 
endast sikte på ett avtals innehåll och de övriga ogiltighetsreglerna i 
avtalslagen, däribland den lilla generalklausulen i 33 §, beaktade de 
förhållanden vilka rådde vid avtalets tillkomst.141 De redskap som stod till 
buds för att hantera omständigheter som inträtt efter avtalets tillkomst kan 
sägas ha varit tre till antalet. Vissa möjligheter, om än begränsade, fanns 
inom ramen för tolkning respektive utfyllning av avtal. Därutöver fanns 
förutsättningsläran att tillgå. 36 § AvtL innebär således en fjärde metod att 
tillgripa i denna typ av fall.142

 
Parternas möjligheter att på förhand bedöma de konsekvenser avtalet 
kommer att få är av stor betydelse för relevansen av ändrade förhållanden. 
För det fall parterna borde ha insett en speciell utveckling, exempelvis 
penningvärdesförsämring, utgör den inget skäl för jämkning av avtalet i ett 
senare skede. I vissa fall kan det till och med vara så att förhållandet 
reglerats i parternas avtal.143

                                                 
141 Hellner, Generalklausulerna och avtalsrättens utveckling, s. 106 f. 
142 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 141 f. 
143 A. prop. 127. NJA 1996 s. 410. Dotevall, Ekvivalensprincipen och jämkning av 
långvariga avtal, s. 452 f. Ramberg och Ramberg, a.a., s. 189. Ett par exempel på villkor 
som är inriktade på ändrade förhållanden är force majeure-klausuler och hardshipklausuler. 
Grönfors, a.a., s. 193. 
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En viktig distinktion är den mellan ursprunglig obalans och senare inträffad 
obalans.144 I det förra fallet förelåg en bristande balans redan vid avtalets 
tillkomst. I ett individuellt framförhandlat avtal mellan jämbördiga 
avtalsparter väger skälen för jämkning av avtalet tämligen lätt. Det gäller 
särskilt när den efterföljande utvecklingen inte lett till att obalansen 
ytterligare förvärrats.145 Situationen är en annan när parterna initialt 
åstadkommit ett välbalanserat avtal vilket förskjuts i endera riktningen till 
följd av en oförutsedd utveckling. Jämkning är i dessa fall lättare att 
motivera.146

 
Det är emellertid lätt att inse att varje liten oförmånlig förändring av 
förhållandena inte medger rätt till jämkning. En offergräns måste nås för att 
rättsliga åtgärder skall kunna vidtas. I 36 § AvtL framgår klart och tydligt 
att denna gräns går vid vad som kan betecknas som oskäligt, men någon 
närmare precisering ges inte.147 Problemet berörs även i 23 § KöpL 
beträffande en säljares dröjsmål. Av bestämmelsen framgår att säljaren inte 
är skyldig att fullgöra köpet, bland annat om det skulle förutsätta 
uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att 
säljaren fullgör köpet. En tillämpning av denna regel fordrar, liksom 36 § 
AvtL, en helhetsbedömning med hänsyn tagen till båda parters intressen. 
Det framgår vidare av förarbetena till köplagen att 23 § är tänkt att 
korrespondera med 36 § såtillvida att den senare inte erbjuder något 
utrymme att utöver 23 § mildra säljarens ansvar.148

 
Genomslagskraften hos ändrade förhållanden blir i regel starkare avseende 
långvariga avtal. I och för sig torde ganska höga krav på eftertänksamhet 
ställas på parterna i dessa fall då risken för påverkan av senare inträffade 
omständigheter är större. I själva verket är det kanske mer troligt att 
förhållandena kommer att ändras än att så inte sker. Viss förståelse för de 
uppenbara svårigheterna att förutse ett långvarigt avtals konsekvenser måste 
dock visas. Det gäller inte minst i de fall där avtalsrelationen sträcker sig 
över åtskilliga decennier.149

 
Ikraftträdandet av 36 § AvtL väckte frågan om förutsättningslärans framtida 
ställning såsom ett instrument att behandla efter avtalsslutet tillkommande 
omständigheter. I förarbetena framhölls att avsikten med den nya 
generalklausulen inte var att ersätta förutsättningsläran. Däremot var det 
möjligt att dess betydelse kom att bli mer begränsad.150 Det torde stå klart 
att 36 § AvtL ej kommit att ersätta förutsättningsläran eftersom HD i ett par 
avgöranden efter paragrafens tillkomst tillämpat just förutsättningsläran, om 
än med olika resultat.151 Frågan när 36 § AvtL respektive 
                                                 
144 Dotevall, a.a., s. 442 f. 
145 NJA 1979 s. 731. 
146 NJA 1983 s. 385. RH 14:80. 
147 A. prop. s. 127. Ramberg och Ramberg, a.a., s. 188. 
148 Prop. 1988/89:76 s. 100 f. Dotevall, a.a., s. 454. Håstad, Den nya köprätten, s. 47 f. 
149 NJA 1994 s. 359. Grönfors, a.a., s. 193. 
150 Prop. 1975/76:81 s. 128. 
151 NJA 1981 s. 269. NJA 1985 s. 178. NJA 1989 s. 614. NJA 1996 s. 410. 
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förutsättningsläran skall tillämpas får besvaras främst utifrån parternas 
yrkanden, men även utifrån en analys av de båda reglernas 
tillämpningsområde.152 Lehrberg har föreslagit att i de fall någondera parten 
yrkar ogiltighet med felaktiga förutsättningar som rättslig grund är 
förutsättningsläran att föredra. Om förutsättningslärans relevanskriterium 
inte uppfylls kan 36 § AvtL träda in och likaså blir den senare regeln 
primärt tillämplig om ett avtalsvillkor är oskäligt oaktat förekomsten av en 
felaktig förutsättning.153

 
Det är framförallt tre avgöranden från HD som kan sägas huvudsakligen 
utgå från ändrade förhållanden. Vidare refereras ett hovrättsavgörande. 
 
NJA 1979 s. 731. Syskonen M ägde en fastighet i Jönköpingstrakten. De 
förvärvade fastigheten av sina föräldrar 1975 vilka tidigare arrenderat ut 
vissa delar av den till bland andra makarna Å. Enligt arrendeavtalet, vilket 
ingicks 1960 och sträckte sig under en period om 49 år, skulle makarna Å 
erlägga 50 kronor per år för tomtplatsen. Ett avtal med HL, ingånget 1963, 
hade ett likalydande innehåll. Syskonen M väckte talan mot makarna Å och 
HL och yrkade att avgiftsvillkoret skulle jämkas till 350 kronor per år för 
makarna Å respektive 400 kronor per år för HL. Till det skulle ett tillägg 
motsvarande konsumentprisindex göras. Såväl makarna Å som HL medgav 
en jämkning upp till 150 kronor per år. Samtliga instanser ogillade 
syskonens M talan utöver det medgivande svarandeparterna gjorde. TR:n 
anförde att den avtalade arrendeavgiften var låg redan vid avtalets tillkomst. 
Däremot var den inte oskäligt låg eftersom svarandena ej begagnat sig av 
någon överlägsen ställning för att betinga sig en låg avgift. Ej heller 
omständigheterna i övrigt talade för jämkning. Förhållandet att ortens pris 
för jämförliga arrenden låg betydligt högre än det belopp vartill jämkning 
skedde utgjorde inte skäl för ytterligare jämkning. Avsaknaden av 
indexklausul föranledde ingen åtgärd från domstolens sida. Det kunde ej 
anses oskäligt att avtalet inte innehöll en sådan reglering. Såväl HovR:n som 
HD gick på TR:ns linje. 
 
I målet aktualiserades frågan om jämkning med hänsyn till ändrade 
förhållanden. Avtalet innehöll en så kallad ursprunglig obalans vilken 
bestod vid tidpunkten för tvistens anhängiggörande. Båda parterna var alltså 
medvetna om den relativa skevfördelning som kännetecknade avtalet från 
början. Rättsfallet visar på varje parts skyldighet att ta tillvara sina intressen 
inför ett avtals ingående. 36 § AvtL får inte bli den slarviges eller snälles, 
hur man nu ser det, livväst. 
 
NJA 1983 s. 385. KC och BS ingick ett arrendeavtal sommaren 1950. 
Arrendetiden var 49 år och avtalet avsåg ett område om 1 500 kvadratmeter. 
I avtalet fanns ett villkor med följande lydelse. ”… årligt arrende av kronor 

                                                 
152 I NJA 1989 s. 614 kunde 36 § AvtL inte tillämpas då avtalet ej innehöll något oskäligt 
avtalsvillkor. HD:s ställningstagande i det aktuella fallet kan dock ifrågasättas. Domstolen 
ansåg att en avtalsförpliktelse omöjlig att förverkliga är något annat än ett oskäligt 
avtalsvillkor. 
153 Lehrberg, 36 § avtalslagen och förutsättningsläran, s. 252 f. och 255 ff. 
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30 kontant och 100 kg höstvete efter ett pris av den notering, som gäller den 
1 jan. samma år arrendet betalas i förskott.” Dödsboet efter KC väckte talan 
mot BS och yrkade att arrendeavgiften skulle jämkas på sätt som 
motsvarade värdeutvecklingen enligt konsumentprisindex. BS bestred 
dödsboets talan. HD fann avtalsvillkoret oskäligt och jämkade detsamma. 
Som skäl för domslutet anfördes att avgiftens anknytning till priset på 
höstvete hade som ändamål att kompensera markägaren för försämring av 
penningvärdet. Detta syfte kom emellertid ej att uppfyllas med hjälp av den 
valda avtalslösningen. Konsumentprisindex hade under perioden stigit från 
100 till 601 enheter medan priset för 100 kg höstvete stigit från 31 kronor 
till 85 kronor. Arrendeavgiften framstod därför som anmärkningsvärt låg. 
Med hänsyn till den ringa erfarenhet av indexklausuler som antas ha funnits 
vid avtalets ingående borde KC inte rimligen ha insett regleringens 
tillkortakommande. HD beslöt även att knyta arrendeavgiften till 
konsumentprisindex. 
 
HD hade här att ta ställning till betydelsen av ändrade förhållanden. 
Försämringen av penningvärdet urholkade arrendatorns prestation på ett sätt 
som ansågs oskäligt. Vid en jämförelse med NJA 1979 s. 731 är det viktigt 
att påpeka att avtalet i detta fall innehöll en ursprunglig balans och att 
parterna uppenbarligen utgått från att en kompensation för inflationen skulle 
utgå. Fallet är även belysande på det sättet att HD inte bara jämkade 
arrendeavgiften utan även bytte ut en indexreglering mot en annan. Ett 
exempel på vilka möjligheter 36 § AvtL ger domstolen. 
 
NJA 1994 s. 359. I ett avtal, daterat den 30 december 1954, överlät AD ett 
antal vattentäkter och vatten- och avloppsledningar till en kommun för 
50 000 kronor. Ett villkor i avtalet löd: ”Bolaget erhåller befrielse från 
anslutningsavgifter för all framtid ävensom framtida årliga avloppsavgifter 
för följande fastigheter.” Avtalet innehöll vidare en uppräkning av berörda 
fastigheter. Fastigheterna överläts sedan till anställda i AD. Kommunen 
väckte talan mot fastighetsägarna och yrkade att ägarnas 
betalningsskyldighet, avtalet till trots, skulle fastställas. Kommunen påstod 
att avtalet inte kunde befria ägarna från avgiftsskyldighet då den fastslogs i 
tvingande lagstiftning. I andra hand förelåg inget bindande tredjemansavtal 
och i sista hand åberopades 36 § AvtL. De båda underinstanserna fann att 
det framstod som uppenbart oskäligt att för all framtid vara befriad från en 
sådan skyldighet. Därför jämkades avtalet på så vis att kommunen tilläts att 
från och med den 1 januari 1995 utkräva avgift. En av ägarna, RP, 
överklagade till HD. Han yrkade att han skulle vara befriad från 
avgiftsskyldighet så länge han bebodde sin fastighet. HD inledde med att slå 
fast att avtalet utgjorde ett giltigt tredjemansavtal eftersom avsikten med det 
uppenbarligen var att fastigheterna, och därigenom fastighetsägarna, skulle 
vara befriade. Någon stark anknytning till AD fanns således ej. HD framhöll 
vidare att endast den omständigheten att det rörde sig om ett evighetsavtal, 
inte kunde föranleda jämkning enligt 36 § AvtL. Mot bakgrund av den 
offentligrättsliga lagstiftning som fanns, och främst dess ändamål, det vill 
säga att avgiftsskyldigheten för fastighetsägare anslutna till va-anläggning 
skall fördelas i taxa efter skälig och rättvis grund, fann HD emellertid att ett 
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evigt befriande från avgiftsskyldighet framstod som oskäligt. Till det skall 
läggas den betydelsefulla pris- och kostnadsutvecklingen. HD valde dock att 
jämka i enlighet med RP:s yrkande då det inte styrkts att avtalsvillkoret blev 
oskäligt redan från och med den 1 januari 1995. 
 
Evighetsavtalet jämkades med hänsyn tagen till senare inträffade 
förhållanden. I HD:s domskäl framgår att huvudregeln om avtalsbundenhet 
fortfarande intar en stark ställning. Varken evighetsinslaget eller den 
offentligrättsliga lagstiftningen kunde i och för sig föranleda jämkning. 
Kommunen ansågs alltså i princip bunden av sina åtaganden dessa 
omständigheter till trots. Avgörande förefaller ha blivit den urholkning av 
fastighetsägarens prestation vilken uppstod som en konsekvens av 
inflationen. 
 
RH 14:80. K och R träffade ett entreprenadavtal enligt vilket R åtog sig viss 
avfallshantering för K:s räkning. Avtalet sträckte sig över fem år och R 
svarade för fakturering och uppbörd av samtliga renhållningsavgifter. R:s 
ersättning var knuten till konsumentprisindex. K anhöll om 
betalningsföreläggande för R vilket bestreds och hänsköts till rättegång. 
Fordran avsåg avgifter för tre år. R anförde att de ekonomiska bekymmer 
bolaget haft, vilka låg till grund för K:s fordran, ej skulle ha uppstått om 
ersättningen i stället var knuten till biltransportindex. Den valda 
indexklausulen uppfyllde ej sitt syfte till följd av statliga subventioner på 
vissa basvaror. Villkoret skulle därför jämkas enligt 36 § AvtL. TR:n biföll 
K:s talan. HovR:n kom till motsatt resultat. Den konstaterade att parterna 
varit överens om att kompensation för kostnadsökningar skulle utgå. 
Däremot var R inte i underlägsen ställning och valet av indexklausul 
framstod som ett affärsmässigt misstag. Trots det löpte avtalet under 
förhållandevis lång tid och R hade försökt få till stånd en ändring i avtalet. 
Förlusterna var vidare betydande för R och bolaget var mer eller mindre 
beroende av avtalet med K. Sammantaget fann HovR:n att indexklausulen 
var oskälig och jämkade K:s fordran. 
 
HovR:n var enligt min mening väldigt generös i sin tillämpning av 36 § 
AvtL i detta fall. De skäl som fanns mot jämkning, det vill säga att parterna 
var jämställda samt att indexvalet utgjorde ett rent affärsmässigt misstag, är 
av sådan art att jämkning normalt ej bör medges. Principen om restriktivitet 
i kommersiella förhållanden eftersattes. 

3.2.4 Omständigheterna i övrigt 
Uttrycket ”omständigheterna i övrigt” avslöjar att frågan huruvida ett 
avtalsvillkor skall ses som oskäligt besvaras efter en bedömning av samtliga 
relevanta omständigheter. Det finns egentligen inte några gränser för vad 
som får beaktas. Domstolen har därför möjlighet att i det enskilda fallet göra 
en precis bedömning av det aktuella villkoret med hänsyn tagen till hela 
avtalskontexten. 
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Betydelsen av så kallat gott affärsskick nämns i förarbetena till 36 § AvtL. 
Helt ovanligt är inte att det i vissa branscher efter hand utvecklas en praxis 
som får genomslag i aktörernas avtal. Mot bakgrund av generalklausulens 
konsumentskyddande syfte påpekas dock att en utbildad praxis i en del fall 
kan ha fått ett för endera parten särskilt gynnsamt innehåll. Av denna 
anledning torde sådant affärsskick få primär betydelse i rena kommersiella 
förhållanden. Det är emellertid inte helt otänkbart att förhållandevis 
”kundvänliga” avtalsstandarder förekommer. Näringsidkaren anses därvid i 
regel bunden av sin egen praxis såvida inget godtagbart skäl kan åberopas 
däremot. Därigenom kan 36 § AvtL nyttjas som ett vapen mot 
diskriminerande behandling eller andra typer av otillbörlig 
skönsmässighet.154

 
Det avtal vilket är föremål för en domstols bedömning i ett enskilt fall kan 
vara mer eller mindre sammankopplat till ett annat avtal. För det fall det 
finns en relevant koppling bör de båda avtalen i realiteten betraktas som ett. 
Ett exempel som nämns i förarbetena är att samma parter i ena avtalet 
reglerar en överlåtelse av en fastighet medan de i det andra anger 
förutsättningarna för uppförande av en byggnad. Ett syfte med 36 § AvtL 
härvidlag är att komma åt så kallade sidolöpare155 samt försök att kringgå 
tvingande regler. Ett annat belysande fall utgör olika handelsled i en 
distributionskedja. En näringsidkare, som utsätts för anspråk med sin grund 
i tvingande konsumentlagstiftning, kan vara i behov av att gentemot en 
leverantör kunna åberopa samma krav.156

 
Oskälighet är ett begrepp med en relativ innebörd. Det går inte att formulera 
en definition som sedan kan användas som mall vid kontroll av 
avtalsvillkor. Det enskilda avtalsvillkoret måste därför ställas i relation till 
något, ett slags måttstock.157 Olika typer av rättsregler kan spela en 
betydelsefull roll i denna egenskap. Såväl tvingande som dispositiva regler 
är intressanta i detta hänseende. 36 §:s AvtL förhållande till de tvingande 
reglerna aktualiseras framförallt i de fall ett avtalsvillkor står i strid med 
dem. I en del situationer finns dock specialregleringar vilka föreskriver en 
särskild rättsföljd. Några sådana exempel återfinns på konsumenträttens 
område. Enligt principen lex specialis legi generali derogat 
(specialbestämmelse framför generell bestämmelse) torde 36 § AvtL få en 
tämligen begränsad betydelse i dessa fall.158

 
Härmed är inte tvingande reglers förhållande till 36 § AvtL fullständigt 
beskrivet. Det skall nämnas att villkor, vilka visserligen inte står i direkt 
strid med, men som avslöjar försök att kringgå tvingande rätt kan stävjas 
med stöd av generalklausulen. I förarbetena påpekas samtidigt att ett 

                                                 
154 A. prop. s. 119 ff. Bernitz, a.a., s. 85. Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 228. 
155 Sådana överenskommelser som träffas vid sidan av det ”egentliga” avtalet och som 
endera parten inte sällan vägrar kännas vid i ett senare skede. 
156 A. prop. s. 129 f. Lehrberg, a.a., s. 229. 
157 Grönfors, a.a., s. 178. 
158 A. prop. s. 121 f. Ramberg och Ramberg, a.a., s. 179. Jfr även Jansohn och Kjellin, Vad 
är oskäligt?, s. 27. 
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kringgåendeförsök i sig inte med nödvändighet behöver föranleda jämkning 
eller åsidosättande.159 36 § AvtL kan vidare utgöra en grund för analogisk 
tillämpning av tvingande regler. För en sådan operation fordras att relevanta 
likheter med det direkta tillämpningsområdet föreligger. Ledning kan 
därvidlag hämtas i de värderingar och principer vilka har legat till grund för 
den aktuella lagstiftningen.160

 
När det gäller dispositiv rätt måste hållas i minnet att den är just dispositiv 
och att avsikten därmed är att parterna skall kunna komma överens om 
avvikelser därifrån. Dispositiv rätt får härigenom ej bli tvingande. Detta 
förhållande innebär dock ej att alla avtalade avsteg från sådana regler är 
skäliga. Olika omständigheter vid avtalets ingående kan ha lett till att 
någondera parten försatts i ett särskilt ogynnsamt läge i jämförelse med 
motsvarande dispositiv reglering. Avgörande blir således sättet på vilket en 
avvikelse kommit till samt i hur hög grad avtalslösningen skiljer sig från 
annars tillämpliga rättskällor.161

 
Domstolarna har genom 36 § AvtL fått vida möjligheter att anpassa 
rättsföljden utifrån det enskilda avtalets specifika karaktärsdrag. Lagrummet 
ger emellertid inget besked om hur jämkning skall gå till eller vad som 
eventuellt bör träda in och ersätta ett åsidosatt villkor. Även i situationer av 
sådant slag kan relevant dispositiv reglering träda fram.162

 
Ett önskemål från lagstiftarens sida var att uppnå ett slags parallellitet 
mellan 36 § AvtL å ena sidan och reglerna i de båda avtalsvillkorslagarna å 
den andra.163 Av bland annat detta skäl valdes uttrycket ”oskäligt” i stället 
för, såsom utredningen164 förordade, ”otillbörligt”. Genom 
avtalsvillkorslagarna, varom mer nedan (4), ges MD en möjlighet att 
förbudsstämpla ett oskäligt avtalsvillkor. Även om MD och de allmänna 
domstolarna är helt fristående från varandra torde det stå klart att 
förekommande förbud från den förra får betydelse vid en 
oskälighetsbedömning enligt 36 § AvtL. Detta gäller särskilt i de fall där 
den näringsidkare som förelagts ett förbud fortsätter nyttja samma villkor 
förbudet till trots.165 Även den så kallade villkorslista som, mot bakgrund av 
Rådets direktiv 93/13/EEG, infördes i förarbetena till AVLK torde kunna 
tillmätas betydelse vid en oskälighetsbedömning enligt generalklausulen.166 
I RH 2006:67 bedömdes ett standardavtalsvillkor, avseende rätt för endera 
parten att ändra i avtalet, som oskäligt. Oskälighetsbedömningen grundades 

                                                 
159 A. prop. s. 121 f. Bernitz, a.a., s. 84. Lehrberg, a.a., s. 227. 
160 A. prop. s. 121 f. Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 302. Bernitz, Småföretagarskydd mot 
oskäliga avtalsvillkor, särskilt 36 § avtalslagen, s. 124 f. Lehrberg, a.a., s. 227. 
161 A. prop. s. 123 f. Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 84. Grönfors, a.a., s. 202 f. Lehrberg, 
a.a., s. 227. 
162 A. prop. s. 123 f. Jansohn och Kjellin, a.a., s. 56 f. Lehrberg, a.a., s. 227. 
163 A. prop. s. 107. Grönfors, a.a., s. 177. Hellner, a.a., s. 105 f. Ramberg, Avtalsskrivaren 
och 36 § avtalslagen, s. 510. 
164 SOU 1974:83 s. 11. 
165 Bernitz, a.a., s.84. Ramberg, a.a., s. 510. Se även von Post, Studier kring 36 § 
avtalslagen, s. 134 f. 
166 Bernitz, Svensk standardavtalsrätt och EG-direktivet om avtalsvillkor, s. 635 f. 
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bland annat på innehållet i villkorslistan till direktivet. Frågan rörde kravet 
på tillkännagivande av beslutad villkorsändring. Tillkännagivandet hade i 
detta fall ägt rum genom publicering i en kundtidning. HovR:n fann 
emellertid att företaget borde ha handlagt frågan på annat sätt genom vilket 
kunderna med större säkerhet fick del av informationen. 
 
Eftersom ordalydelsen i 36 § AvtL ej förefaller utesluta något särskilt slag 
av omständigheter kan diskuteras om inte även andra typer av 
offentligrättslig kontroll kan få betydelse. Finansinspektionen, tillsammans 
med Konsumentverket, fick nyligen i uppdrag av regeringen att kartlägga 
förekomsten av standardvillkor som tillämpas mellan konsument och 
näringsidkare på det finansiella området. Den 31 augusti 2007 presenterades 
således en rapport i vilken myndigheterna granskat framförallt standardavtal 
på bankområdet med särskild tonvikt på friskrivningsklausuler och 
avgifter.167 I fokus stod den typen av produkter och tjänster som är 
nödvändiga för att en konsument på ett rimligt och rationellt sätt skall kunna 
hantera sin privatekonomi.168 Kartläggningen visade bland annat att banker 
tenderar att införa tämligen långtgående friskrivningsklausuler, särskilt 
avseende tekniska problem. Enligt utredningen kan sådana friskrivningar 
vara oskäliga om de alltför lättvindigt lösgör näringsidkaren från avtalets 
åtaganden.169 Det skulle enligt min mening vara ett slöseri med nedlagda 
resurser att inte beakta synpunkter av detta slag. Det gäller särskilt när två 
tongivande myndigheter företagit en grundlig marknadsundersökning och 
kartlagt användningen av standardvillkor i en viss bransch. 
 
En fråga som varit föremål för viss diskussion är huruvida rättsekonomiska 
överväganden kan inverka på en bedömning enligt 36 § AvtL. En del menar 
att ekonomiska argument inte hör hemma i rättstillämpningen och att de 
därför inte bör tillmätas någon betydelse inom ramen för 
generalklausulen.170 Mot dem står andra personer som menar att 
utgångspunkt bör tas i det marknadsekonomiska idealet samt att 
utformningen av 36 § AvtL tillåter rättsekonomiska hänsyn.171 För egen del 
kan jag tycka att en absolut diskvalificering av denna typ av överväganden 
är att gå för långt. Generalklausulens ordalydelse kan knappast sägas ge 
uttryck för den ståndpunkten. Däremot är det viktigt att inte i för stor 
utsträckning blanda in ekonomiska teorier i, i grunden, juridiska 
bedömningar. Enligt min mening torde således rättsekonomiska grunder 
kunna åberopas som skäl för respektive mot jämkning eller ogiltighet. De 
bör dock få en, i förhållande till andra mer accepterade grunder, 
underordnad betydelse. En domstol skall därför, när ”övriga omständigheter 
är uttömda”, kunna fatta sitt beslut exempelvis utifrån vad som är en 
önskvärd riskfördelning. 
 

                                                 
167 FI/KOV 2007:15 s. 2 f. 
168 FI/KOV 2007:15 s. 9 f. 
169 FI/KOV 2007:15 s. 21 och 28. 
170 Norlén, a.a., s. 114 ff. Votinius, Varandra som vänner och fiender, s.  203 f. 
171 Lindskog, Oskälighetsbegreppet i 36 § avtalslagen, s. 280 ff. och 285 f. Wilhelmsen, 
Avtaleloven § 36 og økonomisk effektivitet, s. 20 ff. 
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Nedan refererade rättsfall utgör exempel på där domstolarna vidtagit en mer 
allsidig bedömning utan särskild betoning på något av de ovanstående 
momenten. Av den anledningen har jag valt att uppta dem här. 
 
NJA 1989 s. 346. RP bedrev handel med pälsar i lokaler i Stockholm. I en 
fristående lokal hade bolaget sin kylförvaring. Denna lokal var försedd med 
larm- och låsanordningar vilka installerats och kontrollerats av S, ett 
bevakningsföretag. Under sommaren 1984 utsattes kylförvaringsutrymmet 
för inbrott varvid ett större antal pälsar stals. RP hade tecknat en 
företagsförsäkring hos H för vilken bland annat följande villkor gällde: 
”Försäkringen gäller för skada, t. ex. stöld och skadegörelse, genom 

- inbrott då någon olovligen med våld brutit sig in i eller med dyrk tagit 
sig in i lokal som uppfyller för försäkringen gällande krav på 
inbrottsskydd eller i värdeskåp 

- att någon tagit sig in i lokal eller värdeskåp med för låset avsedd 
nyckel eller kod som åtkommits genom rån eller inbrott i annan lokal 
eller bostad.” 

När RP krävde ersättning i enlighet med företagsförsäkringen vägrade H 
efterkomma kravet. Inbrottet hade ägt rum med hjälp av andra nycklar, så 
kallade falska nycklar. H bestred RP:s påstående att sådana kunde jämställas 
med dyrk enligt försäkringsvillkoren. RP åberopade i andra hand att 
villkoret skulle jämkas enligt 36 § AvtL såsom varande oskäligt. 
Underrätterna biföll RP:s talan, men på olika grunder: TR:n genom en 
tillämpning av oklarhetsregeln och HovR:n via 36 § AvtL. HD inledde med 
att tolka avtalsvillkoret och särskilt uttrycket ”dyrk”. Domstolen fann därvid 
att den normala språkliga innebörden, bland annat mot bakgrund av 
näraliggande lagstiftning, gav vid handen att falska nycklar inte kunde 
jämställas med dyrk. Villkoret angav istället uttömmande vilka 
omständigheter som konstituerade ett försäkringsfall. Således övergick HD 
till en oskälighetsbedömning. Begränsningarna i villkoret ansågs vila på 
rationell grund och kunde inte anses oskäliga i sig. Någon jämkning kom 
därför ej i fråga med beaktande av avtalets innehåll och omständigheterna 
vid avtalets tillkomst samt RP:s underlägsna ställning. Fokus riktades mot 
senare inträffade omständigheter. RP:s företrädare hade lagt ned ovanligt 
långtgående omsorg på att förebygga inbrott genom utvecklade system med 
olika lås och kodanordningar. Fram till dess att nycklar överlämnades till 
bevakningsföretaget var risken för inbrott vilka ej omfattades av 
försäkringen i princip utesluten. RP utgick ifrån att denna typ av fall 
omfattades och det skulle kräva ett ganska betydande mått av eftertanke från 
en ordinär försäkringstagare för att inse räckvidden av begränsningarna. 
Dessutom anlitades S på direkt föranstaltande av H. Jämkning ansågs 
sammantaget befogad. 
 
Detta avgörande har blivit tämligen kontroversiellt. HD kritiseras för att ha 
dömt efter en alldeles för långtgående ”snällhetsprincip”. Från visst håll har 
provokativt hävdats att försäkringsbolag numera måste göra ett HD-tillägg 
vid premiebestämningen.172 Personligen är jag nog benägen att hålla med 

                                                 
172 Kleineman, Jämkning av försäkringsavtal med stöd av 36 § avtalslagen, s. 108. 
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om att HD gick ganska långt i oskälighetsbedömningen. Visserligen skall 
försäkringstagarens agerande efter avtalets ingående beaktas, som i detta fall 
när RP verkligen vårdade avtalsrelationen. Det fanns dock omständigheter 
som talade mot jämkning. För det första fanns inget som kan sägas ha varit 
klandervärt i H:s agerande. Villkoren var tydligt utformade och några 
vilseledande uppgifter eller annat tvetydigt handlande kunde inte läggas H 
till last. Tvärtom var HD av uppfattningen att begränsningen vilade på 
rationell grund och att den ej kunde anses oskälig i sig. Sammanfattningsvis 
kan konstateras att båda avtalsparter handlade på ett sätt som var 
klanderfritt. Trots det får endera parten bära hela risken för det inträffade. 
Jämkningen kunde enligt min mening åtminstone ha begränsats till hälften 
av ersättningen. 
 
RH 8:83. En fastighetsmäklare gjorde sig skyldig till förskingring av 
uppburna köpeskillingar. Säljarna yrkade att domstolen skulle förplikta 
mäklaren att utge ersättning med de belopp han uppburit för deras räkning. 
De hävdade vidare att han ej var berättigad till provision. TR:n tillerkände 
mäklaren rätt till provision oaktat att förskingring skett. HovR:n fann 
emellertid att avtalsvillkoret avseende rätten till provision var oskäligt med 
hänsyn tagen till att han förskingrat köpeskillingarna. 
 
I detta fall tillämpade HovR:n generalklausulen mot bakgrund av 
omständigheter vilka ej klart framgår av rättskällorna. Jag anser dock inte att 
det är fel. Att en avtalspart gjort sig skyldig till brott mot sin medkontrahent 
torde kunna beaktas som en omständighet i övrigt. 
 
Ytterligare ett avgörande vilket kännetecknas av en tämligen omfattande 
helhetsbedömning är NJA 1997 s. 524 (nedan 3.3.1). Dessutom skall NJA 
1981 s. 711 (nedan 3.3.1), vari HD beaktade rättspraxis från MD, lyftas 
fram. 

3.3 Tillämpningen i övrigt 

3.3.1 Betydelsen av partsställning 
36 § AvtL är öppen beträffande olika typer av relationer mellan 
avtalsparterna. För frågan huruvida lagrummet är tillämpligt spelar det 
således ingen roll om avtalet i fråga har ingåtts mellan två näringsidkare, 
mellan en näringsidkare och en konsument eller mellan två privatpersoner. 
Det skall dock redan här framhållas att partskonstellationen i det enskilda 
fallet får betydelse i oskälighetsbedömningen. Av generalklausulens andra 
stycke framgår att ett särskilt skydd erbjuds part som intar underlägsen 
ställning. Ett syfte med införandet av 36 § AvtL har följaktligen varit att 
stärka konsumentskyddet.173

 

                                                 
173 A. prop. s. 100 f., 117 och 137. Adlercreutz, a.a., s. 301. Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 
81.  
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Det är emellertid inte endast konsumenter som är skyddsvärda på det sätt 
generalklausulen föreskriver. Skyddet är tänkt att omfatta även andra 
rättssubjekt vilka intar en underlägsen ställning i ett avtalsförhållande. Inte 
minst gäller det småföretagare, det vill säga näringsidkare vilka på grund av 
sin ställning och sina resurser, i bland annat tekniskt, ekonomiskt och 
administrativt hänseende, har en, i förhållande till sin medkontrahent, 
underlägsen förmåga att påverka utformningen av det blivande avtalet.174

 
När det gäller så kallade rent kommersiella förhållanden, i vilka ingen av 
parterna kan sägas inta en underlägsen ställning, är viss restriktivitet 
påkallad. Det som talar mot jämkning i dessa fall är att det många gånger 
råder jämvikt mellan parterna i ekonomiskt och kunskapsmässigt hänseende, 
samt att avtalet ofta kännetecknas av medvetet risktagande och spekulation. 
Principen om avtalsbundenhet är i regel mer tilltalande i sådana fall.175 
Eftersom en helhetsbedömning alltjämt skall ske kan jämkning dock inte 
helt uteslutas. 
 
Privatpersoner emellan får liknande överväganden göras. Av betydelse är 
alltså frågan om någon befinner sig i över- eller underläge, eller om det 
föreligger särskilda risker att avtalet ej får det innehåll parterna avsett.176

 
Generalklausulens roll som ett slags komplement till redan existerande 
skyddslagstiftning belyses i följande avgöranden. I några av dem poängteras 
vidare uppmaningen i förarbetena till restriktivitet i kommersiella 
förhållanden. 
 
NJA 1981 s. 711. KB och RU ingick två avtal. Det första avsåg köp av 
fastighet. Det andra var ett entreprenadavtal i vilket KB åtog sig att på 
fastigheten uppföra en villabyggnad med tillhörande carport och plank. KB 
ingick avtalen i egenskap av näringsidkare och RU i egenskap av 
konsument. I entreprenadavtalet hänvisades till AB 65. Sedan RU upptäckt 
ojämnheter i golven på bottenvåningen väckte han talan mot KB och yrkade 
att det skulle förpliktas att avhjälpa dessa ojämnheter. KB bestred RU:s 
talan och yrkade att den skulle avvisas på grund av en skiljeklausul i AB 65. 
RU bestred avvisningsyrkandet och åberopade att skiljeklausulen inte 
tillräckligt tydligt framgick av avtalet, eller, i andra hand, att den var oskälig 
och därför skulle lämnas utan avseende enligt 36 § AvtL. Samtliga instanser 
fann att skiljeklausulen blivit en del av avtalet. TR:n bedömde klausulen 

                                                 
174 Ramberg och Ramberg, a.a., s. 178. Se även Bernitz, Småföretagarskydd mot oskäliga 
avtalsvillkor, särskilt 36 § avtalslagen, s. 118 f. där han, i ett försök till definition av 
småföretagare, lyfter fram ett kärnområde bestående av bland annat mindre butiker, 
hantverkare, bönder, fiskare och utövare av fria yrken. Dessa yrkesgrupper anses enligt 
Bernitz regelmässigt tillhöra gruppen småföretagare. Utöver denna kärngrupp får en 
bedömning göras i det enskilda fallet mot bakgrund av den ekonomiska miljön. Även om 
Bernitz i många fall kan träffa verkligheten med sin kärngrupp kan den praktiska 
betydelsen av en sådan definition av småföretagarbegreppet ifrågasättas. Enligt min mening 
är det tillräckligt att konstatera att begreppet är relativt. Det torde finnas fall där även 
näringsidkare i kärngruppen är överlägsna. 
175 A. prop. s. 104 f. Bernitz, a.a., s. 122 f. 
176 A. prop. s. 105. 

 60



som oskälig. HovR:n kom till motsatt slut. HD började med konstaterandet 
att skiljeklausuler i konsumentförhållanden i allmänhet väckte vissa 
betänkligheter med tanke på de avsevärda kostnadsriskerna. Visserligen höll 
domstolen med om att entreprenadavtals, i regel, komplicerade natur talade 
för skiljeförfarande och dess tillgång till särskild sakkunskap. Detta skäl 
vägde emellertid ej lika tungt avseende småhus. HD fann således att 
klausulen var oskälig och den lämnades utan avseende. 
 
En mycket intressant aspekt med detta avgörande är HD:s beaktande av 
MD:s praxis enligt AVLK. HD tog hänsyn till den omständigheten att MD i 
bland annat tre fall stämplat skiljeklausuler i konsumentförhållanden som 
oskäliga. Dessutom beskrev HD företagna förhandlingar mellan 
myndigheter och organisationer samt att de lett fram till ett standardavtal i 
konsumentförhållanden (ABS 80) enligt vilket tvister skulle avgöras av 
allmän domstol.  
 
NJA 1983 s. 865. En kommun ingick ett köpeavtal avseende en fastighet 
med ett gift par. På fastigheten fanns en 50 år gammal villa. I köpeavtalet 
fanns en friskrivningsklausul med följande lydelse: ”Fastigheten överlåtes i 
det skick den nu befinner sig. Köparen har beretts tillfälle att utföra 
noggrann besiktning och förklarar sig i anledning härav avstå från all rätt att 
klandra köpet eller yrka nedsättning av köpeskilling under åberopande av att 
mark eller byggnad skulle avvika från vad som utfästs eller haft anledning 
räkna med vid köpet.” Makarna väckte talan mot kommunen och yrkade att 
densamma skulle förpliktas att återbetala viss del av köpeskillingen till följd 
av rötskador på bjälklag. I en annons hade kommunen lämnat uppgift om en 
nyligen gjord renovering av huset (”nyrenoverat och moderniserat”). 
Kommunen bestred talan med hänvisning till både undersökningsplikten 
och friskrivningsklausulen. Makarna anförde fyra grunder till stöd för sitt 
yrkande. De två första grunderna tog sikte på att kommunen uttryckligen 
eller underförstått givit utfästelser om fastighetens skick vilka åsidosatte 
friskrivningen. Makarna menade i tredje hand att klausulen ej omfattade 
dolda fel. HD177 ansåg det ej styrkt att kommunen lämnat någon utfästelse 
över huvud taget. Vidare talade inget för att friskrivningsklausulen ej skulle 
avse även dolda fel. I sista hand gjorde makarna gällande att klausulen 
skulle lämnas utan avseende enligt 36 § AvtL. HD beaktade härvidlag att 
köpeavtalet ingåtts mellan en kommun och privatpersoner samt att 
annonseringen givit köparna avsevärt fog att tro att fastigheten efter 
renoveringen hållit en god standard och således varit i acceptabelt skick. 
Felen som senare uppdagades visade sig dock vara av grundläggande och 
omfattande art. Av dessa skäl stämplade HD friskrivningsklausulen såsom 
oskälig. 
 
HD tog här hänsyn till köparnas underlägsna ställning, information som 
lämnats av kommunen, köparnas uppfattning samt felens art. Det stod sedan 
tidigare klart att friskrivningsklausulen i sig fråntog kommunen ansvar för 
de befintliga felen. Köparna var alltså i princip bundna av avtalet i 

                                                 
177 Majoriteten (3/2). Två justitieråd tillämpade en dold kontroll. Se ovan 2.2.3.4. 
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färdigtolkat skick. Principen om avtalsbundenhet fick emellertid ge vika för 
jämkningsskälens samlade styrka. Jag ställer mig frågande till om man inte, 
i likhet med minoriteten, kunde nå samma resultat tolkningsvägen. De mer 
precisa uppgifterna vid avtalets ingående hade därvid fått ställas mot den 
allmänna utformningen av friskrivningsklausulen. Kanske ville majoriteten, 
i enlighet med departementschefens uppmaning i prop. 1975/76:81 s. 103, 
undvika ett alltför krystat tolkningsresonemang.178

 
NJA 1984 s. 115. Makarna M förvärvade en fastighet i närheten av 
Helsingborg. På fastigheten skulle en byggnad uppföras varför ett 
entreprenadavtal träffades med GB. GB utförde även andra entreprenader på 
fastigheter i samma område. I entreprenadavtalet fanns följande 
indexklausul: ”Tillägg för prishöjningar under byggnadstiden beräknas efter 
Statistiska Centralbyråns faktorsprisindex för gruppbyggda småhus, tabell 1. 
...” Entreprenaden färdigställdes och slutbesiktades i mars 1978. GB 
fakturerade därvid makarna M den totala indexökningen med avräkning för 
tidigare erlagd likvid. I anledning härav väckte makarna M en negativ 
fastställelsetalan genom vilken de yrkade att TR:n skulle fastställa att de ej 
var betalningsskyldiga alternativt att jämkning skulle ske. Bolaget bestred 
talan och genstämde med en fullgörelsetalan på samma fordran. GB:s talan 
bifölls i samtliga instanser. I HovR:ns dom, vilken fastställdes av HD, 
anförs att indexklausuler är vanligt förekommande i entreprenadavtal och att 
de därmed ej kan anses vara oskäliga i sig. Den i målet aktuella 
indexeringen avsåg endast verkliga kostnadsökningar. Vid avtalsslutet fanns 
visserligen en viss uppsamlad indexering och det vore önskvärt att GB 
underrättade makarna M om detta. Underlåtenheten var emellertid ej av 
sådant slag att det gav M fog att utgå från att indexklausulen inte skulle 
medföra ökade kostnader mer än till en viss nivå. Ostridigt var dessutom att 
M erhöll information att avtalet innehöll ett indexvillkor. Därtill beaktades 
den totala entreprenadens omfattning. Den berörde 45 småhus och sträckte 
sig över en förhållandevis lång tidsperiod. Klausulen ansågs således ej vara 
oskälig enligt 36 § AvtL. 
 
Det är i och för sig naturligt att indexklausuler måste tillåtas i avtal med 
längre varaktighet och med mer osäker kostnadsutveckling. Enligt min 
mening måste dock krav på klarhet ställas särskilt i förhållande till 
konsumenter. Den i målet aktuella indexklausulens lättillgänglighet kan 
diskuteras. Det torde inte vara alltför lätt för en förstagångsköpare att få ett 
samlat grepp om de slutliga kostnaderna. Dessutom ställer jag mig frågande 
till förhållandet att HovR:n beaktade den totala entreprenaden, det vill säga 
samtliga småhus i området. I förarbetena till 36 § AvtL framgår visserligen 
att hänsyn till näraliggande avtal skall tas. Det handlar dock mer om avtal 
ingångna mellan samma parter och där avtalen utan alltför stora svårigheter 
hade kunnat sammanslås till ett enda. Här rörde det sig om från varandra 
helt fristående avtal. Jag är tveksam till att entreprenörens bördor i andra 
avtalsförhållanden skall få betydelse för förpliktelserna i ett avtal som är 
föremål för bedömning enligt 36 § AvtL. Det är, som jag ser det, upp till 

                                                 
178 Ytterligare ett fall där en friskrivning bedömts är NJA 1988 s. 230. 
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entreprenören att tillse att erforderliga resurser finns för att efterkomma 
samtliga krav som kan ställs av de olika beställarna. Att ha påtagit sig 
åtskilliga förpliktelser kan ej vara en förmildrande omständighet utan en 
fråga om enskilt ansvar. 
 
NJA 1987 s. 639. ÖH och UL ingick ett avtal om handelsagentur. ÖH upplät 
därigenom rätt till UL att ensam inom vissa delar av Skåne sälja 
monteringsfärdiga trähus till enskilda kunder. Tvist uppstod om UL:s rätt till 
provision och ersättning för hyres- och telefonkostnader. UL väckte därvid 
talan mot ÖH. ÖH bestred kraven och yrkade att UL:s talan skulle avvisas. 
Som grund för avvisningsyrkandet anfördes att avtalet mellan parterna 
innehöll en skiljeklausul enligt vilken tvister med anledning av avtalet 
skulle avgöras av skiljemän enligt 1929 års lag. UL invände att 
skiljeklausulen var att anse som oskälig enligt 36 § AvtL och att den därmed 
skulle lämnas utan avseende. HD ansåg att skiljeklausulen i detta fall var 
oskälig och lämnade den utan avseende. Domstolen konstaterade att sådana 
klausuler i avtal mellan jämbördiga näringsidkare i regel ej föranleder 
jämkning. Även om UL hade slutit avtalet i egenskap av näringsidkare och 
skiljeklausulen på inget sätt var undanskymd fann HD skäl att åsidosätta 
villkoret. När UL ingick avtalet var hon inte näringsidkare utan hade ett 
slags vikariatsanställning på annat håll. Hon var väsentligen hänvisad till 
agenturen för sin försörjning och befann sig därför i ett beroendeförhållande 
gentemot ÖH. Vidare saknade hon tidigare erfarenhet av näringsverksamhet. 
Sammanfattningsvis uppvisade avtalsförhållandet likheter med ett 
anställningsavtal varför UL fick anses vara i behov av samma skydd som en 
konsument mot en skiljeklausuls kostnadsrisker. 
 
Småföretagarskyddet kan sägas framträda i detta avgörande. HD lyfte fram 
likheterna med ett anställningsförhållande vilket i sig motiverade det synsätt 
som domstolen gav uttryck för i NJA 1981 s. 711. I det senare fallet uttalade 
HD sig kritiskt mot skiljeklausuler i avtal mellan näringsidkare och 
konsument. Konsumenterna skulle i sådana fall vara obenägna att initiera en 
rättslig process eftersom kostnadsriskerna var för stora. Avgörandet har 
numera helt tappat sin betydelse avseende konsumentförhållanden efter 
ikraftträdandet av 6 § LSF som uttryckligen ogiltigförklarar skiljeklausuler i 
dessa fall. Det innebär dock inte att samma typ av resonemang inte kan föras 
beträffande småföretagare med likartat skyddsbehov. 
 
NJA 1992 s. 290. LL och AS ingick ett franchiseavtal med LL som 
franchisetagare och AS som franchisegivare. Genom avtalet erhöll LL rätten 
till en affärsidé i Gävledistriktet. LL hade för avsikt att överlåta sin rätt inom 
distriktet till en annan person varför han kontaktade AS. AS uppsade avtalet 
vilket innebar att LL fråntogs möjligheten att företa den nämnda 
överlåtelsen. LL väckte talan mot AS och krävde ersättning på grund av 
avtalsbrott. AS yrkade i sin tur att käromålet skulle avvisas med stöd av 
följande villkor: ”Tvist på grund av detta avtal eller på grund av 
rättsförhållanden som har sin grund i detta avtal skall avgöras av 
skiljenämnd enligt svensk lag om skiljemän. Därvid skall svensk lag 
tillämpas. Skiljeförfarande skall äga rum i Stockholm. Franchisegivaren 
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äger dock rätt att vända sig till allmän domstol för att erhålla betalning för 
ostridig och förfallen fordran.” LL invände häremot och hävdade att 
skiljeklausulen var oskälig och av det skälet skulle lämnas utan avseende. 
Samtliga instanser biföll AS:s avvisningsyrkande. HD anförde att 
skiljeklausuler var vanligt förekommande i franchiseavtal samt att jämkning 
skulle företas med restriktivitet i förhållande mellan näringsidkare. Det var 
vidare naturligt att franchisetagaren intog en i förhållande till 
franchisegivaren underlägsen ställning samt att dennes ekonomiska resurser 
ofta var mer begränsade. Trots det hade avtalet en utpräglad kommersiell 
prägel varför sådana klausuler generellt inte kan sägas vara oskäliga. LL 
befanns ej heller i samma behov av skydd som exempelvis en anställd.  
 
LL:s argumentation anknöt till HD:s domskäl i NJA 1987 s. 639. En 
skillnad som torde vara av relevans är att LL, till skillnad från personen i 
1987 års fall, inte befann sig i något beroendeförhållande till AS. 
Avtalsslutet kännetecknades på intet sätt av någon tvångsliknande situation. 
HD betonade i detta fall förhållandet att franchiseavtal är vanligt 
förekommande och att de i regel innehåller skiljeklausuler av detta slag. 
Frågan är då om inte även handelsagenturavtal kan sägas vara lika vanliga 
och om inte sådana brukar innehålla en skiljeklausul. Sakomständigheterna i 
de båda fallen skiljer sig, enligt min mening, inte åt på ett sätt som 
motiverar olika domslut. Min kritik avser då främst utfallet i 1987 års 
fall.179

 
NJA 1992 s. 782. Efter erhållna anbud från B tecknade H en fastighets- och 
en företagsförsäkring. Enligt ett villkor i försäkringsavtalet upphörde B:s 
ansvar dagen efter den dagen då premien skulle vara betald. Premien skulle i 
sin tur erläggas 14 dagar efter det att B skickat vissa handlingar från B. B 
skickade dessa handlingar den 23 april 1990 och dess ansvar upphörde 
således att gälla den 4 maj 1990 då H underlåtit att betala premien. 
Villkoren stadgade därutöver att B:s ansvar återinträdde dagen efter den 
dagen då premien betalats. Den 9 maj bokfördes premiebetalning hos 
postgirot och samma morgon utbröt en brand i H:s hotellbyggnad. Tvist 
uppstod mellan parterna och fyra frågor aktualiserades vid 
domstolförhandlingarna. 1. Hade betalning skett i tid? Frågan besvarades 
nekande. 2. Hade B ådragit sig ansvar till följd av en skadereglerares 
agerande? Frågan besvarades nekande. 3. Hade B ratihaberat 
skadereglerarens agerande? Frågan besvarades nekande. 4. Är villkoret 
oskäligt enligt 36 § AvtL? HD beaktade härvidlag att det rörde sig om ett 
avtal mellan näringsidkare samt att H i detta fall företrätts av en sakkunnig 
försäkringsmäklare. Mäklarens vetskap tillräknades H och då en utförlig 
genomgång av försäkringsvillkoren skett innan avtalet ingåtts hade B ej 
brustit beträffande informationsgivning och liknande. Vidare innebar det 
faktum att betalningstransaktionen inletts inte att förfarandet vore att 
jämställa med betalning. Ett sådant synsätt vore enligt HD att inte respektera 

                                                 
179 Skiljeklausuler har varit föremål för bedömning enligt 36 § AvtL även i NJA 1982 s. 
800, NJA 1982 s. 853, NJA 1983 s. 510, NJA 1984 s. 229, NJA 1986 s. 388 och NJA 1992 
s. 143. 
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avtalsfriheten och i praktiken att likställa en vilja att betala med en faktisk 
betalning. Villkoret ansågs alltså ej oskäligt. 
 
Det råder inget tvivel om att den strikta tillämpningen av villkoren i detta 
fall fick synnerligen kännbara effekter för H. H fick bära hela risken för det 
inträffade. Å andra sidan vore det betänkligt att lägga risken på B som 
tillhandahållit för branschen sedvanliga och rimliga villkor. Det förelåg inga 
oklarheter avseende tolkningen av dem och H hade goda möjligheter att 
sätta sig in i dem, vilket också skedde. Frågan som infinner sig är om det 
inte kunde vara en rimlig utgång att fördela risken mellan parterna. Samma 
problem gör sig dock gällande. B förfor på ett oklanderligt sätt och eftersatte 
inga eventuella lojalitetskrav vid förhandlingarna. Att i sådant fall, i viss 
mån, ”straffa” bolaget hade enligt min mening framstått som stötande. H 
kunde tvärtom med lätthet betala premien i rätt tid. 
 
NJA 1997 s. 524. EF och LA träffade ett leasingavtal avseende en lastbil. EF 
var leasgivare och LA leastagare. LA:s sambo, MO, och hennes mor CA 
tecknade borgen såsom för egen skuld för LA:s förpliktelser enligt 
leasingavtalet. Efter ett tag underlät LA att erlägga avtalsstadgade 
leasingavgifter vilket resulterade i att EF väckte talan mot honom, MO och 
CA. EF:s talan bifölls genom tredskodom avseende LA och MO. CA 
medgav betalningsansvar uppgående till en mindre del av det sammanlagda 
kravet EF gjorde gällande. EF drev sina återstående krav, drygt 330 000 
kronor, vidare. CA invände, med åberopande av 36 § AvtL, att 
borgensavtalet skulle jämkas såsom oskäligt. I leasingavtalet fanns ett 
normerat skadestånd vilket uppgick till 75 % av de resterande 
leasingavgifterna vid uppsägningstidpunkten. Vidare hade avtalats en 
räntesats om 24 %. Värdet på lastbilen uppgick till endast 55 000 kronor och 
hade således sjunkit med 275 000 kronor på åtta månader. TR:n jämkade 
avtalet med konsekvensen att CA förpliktades att utbetala 50 000 kronor. 
HovR:n ändrade TR:ns domslut och biföll EF:s talan. HD inledde med att 
klargöra att CA bar bevisbördan för att villkoret var oskäligt. Med 
vägledning av Finansinspektionens senare tillkomna allmänna råd avseende 
borgensförbindelser slog HD fast att en person utan väsentligt inflytande i 
aktuell verksamhet i regel inte skall accepteras som borgensman i ett 
kommersiellt avtal. Ett undantag kan vara om säkerheten jämväl anses 
betryggande. Borgensmannen skall oavsett bli informerad om åtagandets 
innebörd. I detta fall ingick CA förbindelsen av rent privata skäl utan något 
som helst vinningssyfte. Hon hade således ingen insyn i verksamheten. Den 
hastiga nedgången i värdet på lastbilen var oväntad för såväl CA som EF. 
CA utgick från att i första hand lastbilen utgjorde säkerhet för LA:s 
förpliktelser och att hennes eventuella återstående ansvar därför skulle vara 
begränsat. Slutligen kritiserade HD skadeståndsklausulens undanskymda 
placering. EF borde ha uppmärksammat CA på klausulens innebörd och 
risker. En samlad bedömning ledde till att HD jämkade avtalet på sätt som 
TR:n gjort. 
 
Fallet belyser 36 §:s AvtL roll som ett komplement till konsumentskyddet. 
Ett finansbolag stod här i kontraktuellt förhållande med en konsument. 
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Denna omständighet skärper kraven på lojalitet och tydlighet hos 
näringsidkaren. Det torde stå klart att EF i detta fall inte uppfyllt de krav 
som ställs i kreditgivningssituationer. Näraliggande är de borgensrättsliga 
principer vilka föreskriver att borgensansvar, helt eller delvis, kan falla bort 
till följd av bristfällig kreditprövning, eftersatt informationsplikt eller 
underlåtet tillvaratagande av borgensmans regressrätt.180 En fråga som kan 
ställas är om en tillämpning av dem hade lett till samma resultat. Möjligen 
är svaret jakande, men om syftet är att uppnå en så allsidig bedömning som 
möjligt torde 36 § AvtL vara att föredra. Som detta avgörande visar, lyfter 
lagrummet fram mer partsspecifika hänsynstaganden. Sådana kan utgöra ett 
viktigt komplement. 

3.3.2 Förhållandet till AVLK 
I fjärde stycket innehåller 36 § AvtL en hänvisning till 11 § AVLK. Det 
senare lagrummet föreskriver: 
 

För avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling gäller 36 § 
första stycket lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område med följande begränsningar. 
 Omständigheter som inträffat efter det att avtalet ingåtts får inte beaktas till 
konsumentens nackdel på så sätt att ett avtalsvillkor som annars vore att anse som 
oskäligt inte kan åsidosättas eller jämkas. 
 Jämkas ett avtalsvillkor eller lämnas det utan avseende, skall, om villkoret 
strider mot god sed och medför en betydande obalans till konsumentens nackdel, 
avtalet gälla utan andra ändringar, om konsumenten begär det och om avtalet kan 
bestå med i övrigt oförändrat innehåll. 

 
11 § AVLK begränsar således 36 §:s AvtL tillämpningsområde avseende 
standardvillkor i konsumentförhållanden. Senare inträffade förhållanden får 
ej utgöra grund för att vägra jämkning eller åsidosättande till nackdel för 
konsumenten. Vidare skall jämkning eller åsidosättande av ett enskilt 
avtalsvillkor som utgångspunkt inte rubba avtalet i dess övriga delar i de fall 
konsumenten vill att avtalet skall bestå. 

3.3.3 Övriga rättshandlingar 
Rubriken till avtalslagen avslöjar att bestämmelserna i lagen inte endast är 
tillämpliga på avtal utan även andra förmögenhetsrättsliga rättshandlingar. 
Ej heller 36 § AvtL innehåller någon sådan begränsning. I paragrafens tredje 
stycke föreskrivs att första och andra stycket äger motsvarande tillämpning 
på villkor i annan rättshandling än avtal. Frågan blir då vilka andra 
rättshandlingar som avses härmed. I motiven till lagrummet lyfts bland 
annat fullmakter, betalningsutfästelser, gåvor, bolagsordningar och 
föreningsstadgar fram.181 I anslutning härtill skall påpekas att 
generalklausulen vid ikraftträdandet förväntades få ett förhållandevis vitt 
analogiskt tillämpningsområde.182 Det är därför svårt att göra en alldeles 

                                                 
180 Se NJA 1993 s. 163. 
181 A. prop. s. 136. 
182 A. prop. s. 112 f. 
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skarp avgränsning gällande de rättshandlingar, såväl förmögenhetsrättsliga 
som andra, som kan komma att kontrolleras med stöd av 36 § AvtL. 

3.3.4 Särskilt om prisvillkor 
En prestations pris bestäms generellt sett utifrån tillgång och efterfrågan på 
den för prestationen relevanta marknaden. Parterna gör således själva de 
ekonomiska överväganden vilka sedermera leder fram till ett avtalat pris. 
Det finns följaktligen inga uppställda normer för hur ett pris fastställs. 
 
Det ovan sagda till trots utgör priset ett avtalsvillkor. I det avseendet skiljer 
det sig inte från övrigt avtalsinnehåll. Man tvingas jämväl förlika sig med 
faktumet att prisvillkor skiljer sig från andra typer av avtalsvillkor då det 
kan sägas vara av mer renodlad ekonomisk natur. 
 
Generalklausulens betydelse för prisvillkor gjordes till föremål för viss 
diskussion i förarbetena. Något bärande skäl för att exkludera prisvillkor 
från tillämpningsområdet fanns ej. Departementschefen konstaterade att 
även priset är ett slags avtalsvillkor. Å andra sidan framhöll densamme att 
det torde vara tämligen sällsynt förekommande med jämkning efter en 
renodlad jämförelse mellan pris och prestation. Det var att vänta att en 
eventuell jämkning av ett prisvillkor i regel föranleddes av en mer allsidig 
bedömning mot bakgrund av även andra omständigheter. Exempelvis kan 
nämnas sådana fall där en av parterna saknar kunskap om det gängse 
marknadspriset. Det finns en risk att denna prisokunnighet missbrukas av 
den bättre informerade parten. Andra exempel på sådana omständigheter är 
en överlägsen näringsidkare som på grund av sin ställning kan betinga sig 
ett oskäligt högt pris, ändrade förhållanden, prisutveckling med mera.183

 
Departementschefen var också angelägen om att betona det väsentliga i att 
36 § AvtL inte fick bli ett verktyg för något slags allmän priskontroll. 
Kontrollen skall istället utövas av marknaden själv, och viss restriktivitet 
beträffande jämkning av rena prisvillkor torde därigenom vara anbefallen.184

3.3.5 Processrättsliga aspekter 
36 § AvtL ger onekligen domstolarna en stor frihet att skräddarsy en lösning 
utifrån det särskilda avtalets egenheter. Det måste dock hållas i minnet att 
rättstillämparen befinner sig på civilprocessens domäner. Någon sådan 
fullständig frihet som paragrafens ordalydelse kan ge sken av kan i 
praktiken visa sig vara en fiktion. Domstolen är således förhindrad att ge 
dom över annat eller mera, än vad part i behörig ordning yrkat och får ej 
grunda dom på omständighet, som inte har åberopats av part till grund för 
hans eller hennes talan. Det framgår av 17 kap. 3 § RB. Yrkandet tar alltså 

                                                 
183 A. prop. s. 137 f. 
184 A. prop. s. 138. 
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sikte på den rättsföljd en part önskar medan grunderna kan sägas spegla de 
rekvisit som konstituerar en rättsregel.185

 
Det sagda innebär att en domstol ej kan åsidosätta avtalet om en part endast 
yrkat jämkning och vice versa. Nödvändigt är följaktligen även att parten är 
noggrann med grunderna för yrkandet. Motsvarar de inte rekvisiten i 36 § 
AvtL föreligger hinder för domstolen att tillämpa lagrummet. Däremot 
behöver inte generalklausulen nämnas vid namn. Den typen av 
omständigheter brukar kallas för rättstillämpningsfakta och kan åberopas 
fritt när som helst och är obindande för domstolen som en följd av principen 
iura novit curia (jfr 35 kap. 2 § 2 st RB).186

                                                 
185 Ekelöf och Edelstam, Rättegång I, s. 39 ff. Grunderna/omständigheterna härvidlag 
benämns även rättsfakta, det vill säga omständigheter av omedelbar relevans för 
rättsföljden. 
186 Ekelöf och Boman, Rättegång IV, s. 239. Ekelöf, Rättegång II, s. 128 not 124. 
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4 Den marknadsrättsliga 
kontrollen 

4.1 Allmänt 
Hittills har den civilrättsliga kontrollen av oskäliga avtalsvillkor tagits upp 
till behandling. Sedan 1971 finns även regeluppsättningar av 
marknadsrättslig natur. Myndigheter ges möjlighet att agera pådrivande i 
kampen mot sådana villkor, vilket har övervältrat en del av detta ”ansvar” 
från privata rättssubjekt. Den första marknadsrättsliga lagstiftningen var 
1971 års lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Denna kom att 
ersättas av AVLK som trädde i kraft 1995. Båda dessa lagar tog/tar endast 
sikte på, vilket rubrikerna avslöjar, villkor i avtal mellan näringsidkare och 
konsumenter. För att tillgodose det behov av skydd som i vissa fall fanns 
även utanför konsumentområdet infördes 1984 en motsvarande 
marknadsrättslig reglering beträffande rena näringsidkarförhållanden, 
AVLN. I detta arbete behandlas AVLK och AVLN. 1971 års lag kommer 
således ej ägnas någon större uppmärksamhet. 
 
Den av lagarna som fått störst praktiskt genomslag är AVLK.187 Lagen 
trädde, som sagt, i kraft den 1 januari 1995 i syfte att införliva Rådets 
direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i 
konsumentavtal. Den är tämligen kortfattad och innehåller endast 13 
paragrafer, varav fyra har civilrättslig karaktär. Av dessa lagrum är 3 § det 
väsentligaste. 3 § utgör ett slags generalklausul och står således i centrum 
för den marknadsrättsliga kontrollen av oskäliga avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden. Den har följande lydelse: 
 

Är ett avtalsvillkor som avses i 1 § med hänsyn till pris och övriga omständigheter 
oskäligt mot konsumenten, får Marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren att i 
framtiden i liknande fall använda samma eller väsentligen samma villkor, om 
förbudet är påkallat från allmän synpunkt eller annars ligger i konsumenternas eller 
konkurrenternas intresse. 
 Ett förbud kan meddelas även anställda hos näringsidkare och andra som 
handlar på dennes vägnar. 
 En sammanslutning av näringsidkare som använder eller rekommenderar 
användning av ett oskäligt avtalsvillkor får förbjudas att i framtiden använda eller 
rekommendera villkoret. 
 Ett förbud skall förenas med vite, om inte detta av särskilda skäl är 
obehövligt. 

                                                 
187 Nordell, Marknadsrätten, s. 82. Nordell påstår att det är ovanligt att näringsidkare 
tillämpar oskäliga avtalsvillkor i rent kommersiella förhållanden. Frågan är om det är 
orsaken till AVLN:s blygsamma förekomst i MD:s praxis. För egen del tror jag att samma 
benägenhet att utnyttja ett styrkemässigt överläge råder i näringsidkarförhållanden. Det 
torde till och med vara enklare att förfara på det sättet med tanke på avsaknaden av 
tvingande skyddslagstiftning. En orsak som jag anser vara troligare är hänförlig till det 
processuella planet. Småföretagare har ingen motsvarighet till KO/KOV som kan driva 
ärenden inför MD. Ansvaret ligger i stället på den enskilda näringsidkaren. 

 69



 
Lagtexten avslöjar bland annat att ett oskäligt avtalsvillkor kan föranleda ett 
faktiskt förbud mot framtida användning av villkoret i liknande fall. 
Förbudet tar alltså i förekommande fall inte hänsyn till en, vid tidpunkten 
för meddelandet, föreliggande tvist. Det ges således ingen retroaktiv verkan. 
En aktuell tvist om ett oskäligt villkor får därför angripas på civilrättslig 
väg. 
 
AVLK, egentligen 1971 års lag, infördes som ett led i 
konsumentskyddslagstiftningen.188 Lagstiftaren kom så småningom på det 
klara med att inte enbart konsumenter var sårbara för olika typer av 
”avtalsrättsligt missbruk”. Det ökande antalet av småföretagare 
accentuerade problematiken ytterligare, något som beaktades vid införandet 
av 36 § AvtL. 1984 tillkom således AVLN som ett marknadsrättsligt skydd 
för småföretagare.189 AVLN:s pendang till 3 § AVLK finns i 1 §: 
 

Om ett villkor, som en näringsidkare ställer upp när han ingår eller avser ingå avtal 
med en annan näringsidkare, är att anse som oskäligt mot denne, kan 
Marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren att i fortsättningen ställa upp samma 
eller väsentligen samma villkor i liknande fall. Ett sådant förbud kan också riktas 
mot någon som är anställd hos näringsidkaren eller mot någon annan som handlar på 
dennes vägnar. 
 Första stycket gäller även villkor som en myndighet eller annat offentligt 
organ ställer upp för ett avtal med en näringsidkare enligt vilket denne skall 
tillhandahålla varor eller tjänster mot betalning. 

 
1 § skall läsas tillsammans med 2 § vari föreskrivs att hänsyn skall tas till 
behovet av skydd för den som intar en underlägsen ställning i 
avtalsförhållandet, samt att förbud endast skall meddelas om det är påkallat 
från allmän synpunkt. 
 
AVLK och AVLN fyller, till skillnad från 36 § AvtL, en preventiv funktion. 
Ett meddelat förbud hindrar en näringsidkare från att i framtiden tillämpa ett 
oskäligt avtalsvillkor i sina relationer med konsumenter eller andra 
näringsidkare. Det marknadsrättsliga regelverket fyller dock ytterligare en 
viktig roll. KO/KOV och branschorganisationer tillåts, med lagstiftningen i 
ryggen, att utöva en viss förhandlingsmakt gentemot marknadens aktörer. På 
så vis kan väl avvägda branschvillkor utformas och processer inför MD 
onödiggörs. Denna typ av förstadiekontroll har troligen större betydelse än 
de processuella förfarandena inför MD.190

 
Den följande framställningen kommer att disponeras på följande sätt. I nästa 
avsnitt presenteras en översiktlig bild av det processuella förfarandet enligt 
avtalsvillkorslagarna. Talerätt, instansordning och rättsföljder beskrivs. 
Därefter följer en diskussion om den marknadsrättsliga 
oskälighetsbedömningen. Avslutningsvis görs en genomgång av MD:s 
praxis enligt de båda lagarna. 
                                                 
188 Olsen, Det konsumtionsrättsliga regelverket, s. 831. 
189 Prop. 1983/84:92 s. 7 f. och 11. 
190 Adlercreutz, a.a., s. 307. Bernitz, Småföretagarskydd mot oskäliga avtalsvillkor, särskilt 
36 § avtalslagen, s. 136 f. Persson, Avtalsvillkor, s. 14. 
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4.2 Vissa processuella utgångspunkter 

4.2.1 AVLK 
En talan med stöd av reglerna i AVLK aktualiserar två myndigheter. För det 
första har KO/KOV primär talerätt enligt 4 § och för det andra förs talan i 
MD som första och sista instans. Det går möjligen att hävda att KO/KOV 
intar en ställning som första instans i och med befogenheten att meddela 
förbudsföreläggande i vissa fall jämlikt 7 § 1 st AVLK. Ett sådant 
föreläggande kräver emellertid näringsidkarens godkännande. För det fall 
KO/KOV beslutar att inte ansöka om förbudstalan har en sammanslutning 
av näringsidkare, konsumenter eller löntagare subsidiär talerätt, 4 §. En 
enskild konsument anses inte ha ett eget intresse av att för framtiden få visst 
slags villkor förbjudet, varför inget skäl att ge enskild talerätt finns.191

 
Om KO/KOV, eller en sammanslutning enligt 4 §, väljer att föra en talan 
inför MD har den senare endast två alternativ: att meddela förbud eller ej 
meddela förbud. Det finns således ingen möjlighet att gå in och ändra/jämka 
ett avtalsvillkor på sätt som gör det skäligt.192 Ett förbud skall, om inte 
särskilda skäl gör det obehövligt, förenas med vite. Exempel på fall där vite 
kan vara obehövligt är när en välrenommerad näringsidkare och KO/KOV 
enas om att, i syfte att få till stånd ett principavgörande, låta MD pröva ett 
visst villkor.193

 
En dom av MD enligt AVLK får ej samma typ av rättskraft som en 
civilrättslig dom. Det finns, jämlikt 5 §, en möjlighet att pröva samma fråga 
på nytt om ändrade förhållanden, eller något annat särskilt skäl, motiverar 
det. 

4.2.2 AVLN 
När det gäller näringsidkarförhållanden saknas en motsvarighet till 
KO/KOV. Talan inför MD kan föras av en sammanslutning av 
näringsidkare, en annan sammanslutning som har ett befogat intresse av att 
företräda näringsidkare, eller av en enskild näringsidkare mot vilken det 
aktuella avtalsvillkoret har ställts upp, 3 §.194 MD har samma begränsade 
handlingsfrihet avseende valet av rättsföljd som enligt AVLK. Ett förbud 
skall, enligt 5 §, förenas med vite om det inte av särskilda skäl är 
obehövligt. Om ingen risk för framtida användning av förbudsbelagt villkor 
finns, behöver inget vitesföreläggande meddelas.195

 

                                                 
191 Prop. 1994/95:17 s. 71. Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 96. 
192 En näringsidkare som använder sig av ett oskäligt avtalsvillkor får, enligt AVLK, skylla 
sig själv och straffas därför. A. prop. s. 55. 
193 A. prop. s. 91. Bernitz, a.a., s. 96. 
194 Prop. 1983/84:92 s. 13 f. Bernitz, a.a., s. 108. 
195 A. prop. s. 23. 
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I 4 § återges en med 5 § AVLK likalydande regel om rättskraften av en MD-
dom enligt lagen. En omprövning kan ske med hänsyn till ändrade 
förhållanden eller av annat särskilt skäl. Reglerna grundas på allmänna 
förvaltningsrättsliga principer, vilka saknar motsvarighet inom 
civilprocessen.196

4.3 Oskälighetsbedömningen 

4.3.1 AVLK 
Det har tidigare framgått att ett syfte med AVLK var att införliva 
93/13/EEG med svensk rätt. Reglerna i AVLK har således sitt ursprung i 
detta direktiv. Direktivet har dock ett något snävare tillämpningsområde än 
den svenska lagen.197 I art. 3 stadgas att med oskäligt avtalsvillkor avses ett 
villkor som inte varit föremål för individuell förhandling, och som i strid 
med kravet på god sed medför en betydande obalans i parternas rättigheter 
och skyldigheter enligt avtalet till nackdel för konsumenten. Vid 
bedömningen av frågan om ett avtalsvillkor är oskäligt skall, enligt art. 4, 
typen av varor eller tjänster, alla omständigheter vid avtalets ingående samt 
alla övriga villkor i avtalet eller något annat avtal som det är beroende av, 
beaktas. Vidare får inte bedömningen inskränkas till beskrivningen av 
avtalets huvudföremål eller förhållandet mellan pris/ersättning och sålda 
tjänster eller varor. Till direktivet finns en bilaga som innehåller en 
exemplifierande, och således inte uttömmande, uppräkning av klausuler 
vilka typiskt sett är oskäliga.198

 
Hur man skulle förfara med direktivets bilaga blev föremål för omfattande 
diskussioner vid lagens tillkomst. Lagstiftaren valde att inte föra in den i 
lagtexten med motiveringen att det motverkade flexibilitet i lagens 
tillämpning. Klausulerna var ju inte oskäliga i sig utan kunde fylla en 
acceptabel funktion i vissa avtalsförhållanden. Därför medtogs bilagan i 
förarbetena till AVLK.199 Lagrådet framförde syrlig kritik mot denna metod 
att lagstifta genom förarbeten. Enligt rådande vedertagna principer för 
lagstiftning borde den, enligt lagrådet, införas i författning.200 Inte bara 
lagrådet har givit uttryck för denna kritik. Liknande synpunkter återfinns 
även i doktrinen.201 I anslutning härtill skall även nämnas att Sverige dragits 
inför EG-domstolen angående den påstått bristfälliga implementeringen av 
villkorslistan. EG-domstolen friade emellertid Sverige bland annat med 
motiveringen att listan inte är annat än exemplifierande och att kraven på 

                                                 
196 A. prop. s. 23. Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, s. 71 ff. 
197 Direktivet omfattar endast sådana villkor som inte varit föremål för individuell 
förhandling. De marknadsrättsliga reglerna i AVLK innehåller inte någon motsvarande 
begränsning. 
198 A. prop. s. 48 och 92. 
199 A. prop. s. 48 f. 
200 A. prop. s. 140 f. 
201 Bernitz, Svensk standardavtalsrätt och EG-direktivet om avtalsvillkor, s. 635. 
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införlivande kan uppfyllas genom att ge direktivets direkta innehåll 
författningsform.202

 
De typer av avtalsvillkor som generellt sett kan förbjudas av MD enligt 
AVLK brukar delas upp i tre grupper. Den första gruppen är sådana villkor 
som strider mot tvingande konsumentskyddande lagstiftning.203 Även 
tvingande allmänna rättsprinciper åtnjuter denna ställning. Det finns alltså 
inget krav på att den ifrågavarande regeln skall ha lagform. Försök att 
kringgå tvingande rätt kan också hänföras till denna första grupp.204

 
Den andra gruppen rör dispositiv rätt. Härvidlag brukar inte sällan hänvisas 
till ett förarbetsuttalande till 1971 års avtalsvillkorslag. Dispositiv rätt gavs 
där en särskild ställning som måttstock och ikraftträdandet av AVLK torde 
inte ha medfört någon förändring i detta avseende.205 Enligt 
förarbetsuttalandet får ett avtalsvillkor typiskt sett anses otillbörligt mot 
konsumenten, om det med avvikelse från gällande dispositiva rättsregler ger 
näringsidkaren en förmån eller berövar konsumenten en rättighet och 
därigenom åstadkommer en sådan snedbelastning i fråga om parternas 
rättigheter och skyldigheter enligt avtalet, att en genomsnittligt sett rimlig 
balans mellan parterna inte längre är för handen. Av det sagda framgår att 
inte varje liten avvikelse från dispositiv rätt är relevant i sammanhanget. 
Den måste vara betydande för konsumenten.206

 
Den tredje gruppen av villkor är de som har en vilseledande eller oklar 
utformning. Ett absolut krav är att konsumenten måste ha haft en möjlighet 
att förstå avtalet och dess innehåll.207

 
3 § AVLK föreskriver vidare att näringsidkaren kan förbjudas att använda 
”väsentligen samma villkor”. Ett framtida villkor behöver ej vara identiskt 
med det förbjudna utan det är tillräckligt att de rättsliga och ekonomiska 
verkningarna är likvärdiga. Näringsidkaren kan följaktligen inte kringgå 
förbudet genom att företa mindre språkliga förändringar.208 Vad gäller 
kravet på att ett förbud skall vara påkallat från allmän synpunkt torde 
fordras att det kan antas att ett visst avtalsvillkor kommer att användas mot 
andra konsumenter.209 Ett förbud är alltså inte befogat om det mesta talar 
för att näringsidkarens agerande var en engångsföreteelse. 

                                                 
202 C-478/99, Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige. 
203 MD 1973:10. 
204 A. prop. s. 64 f. och 90. Ramberg, Oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal, s. 68 ff. 
205 Prop. 1971:15 s. 70 f. Prop. 1994/95:17 s. 64 f. Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 98. 
Hellner, a.a., s. 104. Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 182 f. Ramberg, Oskäliga 
avtalsvillkor i konsumentavtal, s. 68 ff. MD 1976:2. MD 1978:1. MD 1978:14. MD 
1978:23. MD 1980:25. 
206 Prop. 1994/95:17 s. 90. 
207 A. prop. s. 64 f. Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 182 f. Ramberg, Oskäliga 
avtalsvillkor i konsumentavtal, s. 68 ff. 
208 A. prop. s. 91.  
209 Jfr prop. 1983/84:92 s. 21. 
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4.3.2 AVLN 
Vid bedömningen om ett avtalsvillkor är att anse som oskäligt enligt AVLN 
görs, precis som beträffande AVLK, en typiserad värdering av de 
verkningar villkoret förväntas få för dem som det riktas till. Det enskilda 
villkoret skall sättas i sitt sammanhang med övriga avtalsvillkor varigenom 
avtalets fördelar kan vägas mot dess nackdelar. Vissa villkor kan dock vara i 
så hög grad oskäliga att befintliga fördelar inte får någon betydelse.210

 
I övrigt beaktas bland annat priset. Priset får dock ingen avgörande 
betydelse och i förarbetena poängteras att lagen inte är tänkt att fungera som 
ett slags priskontroll. Villkor vilka är ägnade att vilseleda medkontrahenten 
utgör en särskild grupp till vilka AVLN riktar sig. Detsamma gäller villkor 
som strider mot tvingande lagregler. Dispositiv rätt får, liksom enligt 
AVLK, en framskjuten roll som jämförelseobjekt. I de fall avtalsvillkoret 
överensstämmer med gällande dispositiva regler föreligger en presumtion 
för att det är skäligt. Samtidigt betonas vikten av att upprätthålla 
avtalsfriheten och parterna måste medges visst utrymme att utnyttja den.211

 
Det är inte bara dispositiva lagregler som kan tjänstgöra som referenspunkt 
vid oskälighetsbedömningen. Handelsbruk, branschbruk och inom 
branschen tillämpade standardvillkor kan ofta ge goda indikationer på vad 
som anses vara en rimlig avvägning mellan parternas respektive rättigheter 
och skyldigheter. Det gäller särskilt sådana standardavtal vilka upprättats av 
representativa organisationer på ömse sidor.212

 
I 2 § AVLN framgår att särskild hänsyn skall tas till behovet av skydd för 
den som intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Härmed åsyftas, 
av lätt insedda skäl, småföretagare. Det torde inte vara alltför sällan 
förekommande att näringsidkare befinner sig i en konsumentliknande 
position i förhållande till en styrkemässigt överlägsen medkontrahent. Ett 
exempel kan vara fall där en mindre företagare står i avtalsrelationer med 
konsumenter och på grund av tvingande konsumentlagstiftning påläggs 
olika, mer eller mindre långtgående, bördor. Genom sitt underläge kan 
denne ha svårt att transportera dessa bördor vidare på en leverantör. Detta är 
ett förhållande som skall beaktas vid oskälighetsbedömningen.213

 
Ett meddelat förbud hindrar näringsidkaren att i fortsättningen ställa upp 
”samma eller väsentligen samma” villkor. Denna förbudsomfattning 
motsvarar den i 3 § AVLK, vilket medför att det är tillräckligt att en 
väsentlig överensstämmelse mellan det förbjudna och det använda villkoret 
föreligger. Med uttrycket ”i liknande fall” avses framtida likvärdiga 
situationer. Näringsidkaren kan inte nödvändigtvis kringgå förbudet genom 

                                                 
210 Prop. 1983/84: 92 s. 20. 
211 A. prop. s. 20. 
212 A. prop. s. 21. 
213 A. prop. s. 21. Bernitz, Småföretagarskydd mot oskäliga avtalsvillkor, särskilt 36 § 
avtalslagen, s. 137. 
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att endast erbjuda ett annat slags vara, byta från nytt till begagnat eller 
justera priset.214

4.4 Avtalsvillkorslagarna i rättspraxis 

4.4.1 AVLK 
I det följande presenteras ett urval av den tämligen rikhaltiga praxis som 
utvecklats kring AVLK. En del avgöranden är grundade på den gamla 
avtalsvillkorslagen, men det förhållandet torde inte frånta dem allt intresse. 
Oskälighetsbedömningen enligt den äldre lagen liknar den i AVLK. 
Presentationen är inte uttömmande. 
 
MD 1978:1. KO förde talan mot BOI som bedrev hemförsäljning av 
persienner. I sin verksamhet använde BOI sig av en ordersedel med följande 
innehåll: 
 

a) ”Muntliga överenskommelser godkännes ej.” 
b) ”Denna order är bindande för köparen men fri prövningsrätt 

förbehålles säljaren.” 
c) ”Försenad leverans, vilken leverantören ej kunnat förutse eller 

förhindra, berättigar säljaren till förlängd leveranstid.” 
 
MD inledde med att citera det berömda förarbetsuttalandet215 om ett villkors 
förhållande till dispositiv rätt. Vad gäller det första villkoret anförde MD, 
mot bakgrund av reglerna i hemförsäljningslagen, att ett ombud för en 
näringsidkare i regel skall anses ha fullmakt att motta ett anbud från en 
köpare. Det gäller oavsett vilken form anbudet har. Av dessa skäl 
förklarades villkoret vara oskäligt. Det andra villkoret stod i strid mot 
reglerna i hemförsäljningslagen. Enligt den sistnämnda hade köparen rätt att 
frånträda ett anbud inom viss tid. Till det lades omständigheten att villkoret 
innebar en haltande bundenhet genom vilken säljaren på obestämd tid hade 
valfrihet att ingå avtal. Villkoret ansågs oskäligt. Det sista villkoret stod 
uppenbart i strid mot de rättigheter som tillförsäkrades en konsument enligt 
konsumentköplagen. Någon ytterligare motivering till att villkoret 
stämplades som oskäligt behövdes ej. 
 
Fallet illustrerar AVLK:s betydelse för efterlevnaden av annan tvingande 
skyddslagstiftning. I en civilrättslig tvist mellan en enskild konsument och 
BOI hade bland annat konsumentköplagens tvingande regler spelat över 
villkoren. Sådana villkor torde vara ganska enkla att stämpla såsom 
oskäliga. Villkoret med säljarens fria prövningsrätt var ett mer renodlat 
AVLK-villkor i den meningen att ingen tvingande lagstiftning kunde läggas 
till grund för oskäligheten. Vägledning fick där sökas i bland annat 
förarbetena. 
 
                                                 
214 A. prop. s. 17 f. 
215 Se ovan s. 74. 
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MD 1978:14. KO väckte talan mot SE och CL vilka bedrev försäljning av 
bilar till konsumenter. SE och CL medgav KO:s talan och uppgav att de 
framgent inte skulle tillämpa de angripna villkoren. På en kvittoblankett 
fanns följande villkor tryckta. 
 

1. ”Om köpet ej fullföljes till alla delar är köparens handpenning och 
bil förlustig.” 

2. ”Muntliga överenskommelser eller utfästelser utöver detta kvitto 
äro helt ogiltiga gentemot säljaren.” 

3. ”Bilen är provkörd och godkänd i nu befintligt skick.” 
4. ”Obs! Mätarställningen garanteras ej.” 

 
Det första villkoret förklarades vara oskäligt med motiveringen att säljaren 
förbehöll sig rätten att häva vid minsta betalningsdröjsmål. Det kan anses 
befogat att hävning aktualiseras endast vid väsentliga avtalsbrott. MD såg 
det som stötande för rättskänslan att förverkande kunde ske oavsett 
handpenningens storlek. Situationen med det andra villkoret skilde sig något 
från den i MD 1978:1 då det här ej handlade om hemförsäljning. MD 
påpekade dock att det kunde framstå som stötande att varje muntlig 
överenskommelse med någon av företrädarna, med stöd av klausulen, skulle 
betraktas som ogiltig. Villkoret ansågs därför, och på grund av SE:s och 
CL:s medgivanden, oskäligt. Friskrivningen i punkten 3 bedömdes vara 
alltför långtgående. Köparen betogs från alla rimliga möjligheter att efter 
köpet framställa köprättsliga krav. Uttrycket ”befintligt skick” förstärkte 
detta förhållande. MD påminde om det tvingande skydd som fanns stadgat i 
konsumentköplagen och ansåg att villkoret väsentligen inskränkte köparens 
normala befogenheter. Friskrivningen var därför oskälig. Den totala 
friskrivningen i punkten 4 kunde inte heller godtas mot bakgrund av MD:s 
tidigare praxis. 
 
MD hade här att ta ställning till några varianter av friskrivningsklausuler. 
Som jämförelseobjekt kunde domstolen använda sig av tvingande 
konsumentlagstiftning och då villkoren visade sig strida däremot torde det 
inte ha varit svårt att förbjuda dem enligt AVLK. Det är svårt att se hur MD 
skulle kunna komma till ett motsatt slut i ett fall där tillämplig civilrättslig 
lagstiftning är tvingande.216

 
MD 1978:29. F bedrev försäljning av byggnadsmaterial för uppförande av 
fritidshus. F tillämpade ”Allmänna leverans- bestämmelser 4.10.73” 
gentemot de konsumenter som ingick avtal med bolaget. I de allmänna 
villkoren stadgades bland annat följande. ”a) Om köparen till följd av 
långvarig sjukdom, dödsfall eller hinder av force-majeure karaktär blir 
urståndsatt att fullgöra avtalet (eller om byggnadslov ej erhålles) annulleras 
detsamma utan annan kostnad för köparen än erlagd handpenning. b) 
Säljaren fritager sig från ansvar för eventuellt anvisad montör eller 
byggmästare. c) Leveransförsening, till följd av orsaker som ligger utanför 
säljarens kontroll, berättigar säljaren till erforderlig förlängning av 

                                                 
216 Friskrivningsklausuler blev föremål för bedömning även i MD 2002:23 och MD 2006:4. 
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leveranstiden. d) Om mervärdeskatten höjs eller skatt eller avgift införes 
efter avtalets ingående skall köparen ersätta kostnaden härför. e) Säljaren 
äger rätt att när som helst pröva om lämnad säkerhet är betryggande och om 
så ej är fallet fordra ny säkerhet eller helt eller delvis häva avtalet. f) 
Underlåter köparen att fullgöra sin betalningsskyldighet är hela den 
kvarvarande skulden omedelbart förfallen till betalning och säljaren äger rätt 
att utkräva hela sin återstående fordran, oavsett om densamma grundar sig 
på växlar eller annat fordringsbevis. Säljaren äger därvid rätt att hos köparen 
utsöka sin fordran. g) Anmälan om fel eller brist i leverans skall skriftligen 
framställas inom 7 dagar direkt till säljarens huvudkontor. h) Köparens 
eventuella ersättningskrav på grund av reklamation regleras separat mellan 
köpare och säljare och fritager således icke köparen från skyldighet att 
mottaga varan eller att på föreskrivet sätt fullgöra sin betalning. i) 
Underlåtenhet av köparen att fullfölja köpet på annan grund än vad som 
angivits i punkt 1 ovan berättigar säljaren att av köparen uttaga ersättning 
för ritnings- och försäljningskostnader m m tillsammans 10 % av köpe- 
skillingen. j) Vid påvisbart konstruktionsfel, som menligt påverkar husets 
stabilitet, justeras eller utbytes levererat materiel inom tre år räknat från 
leveransdagen. Garantin gäller under förutsättning att monteringen på 
byggnads- platsen skett fackmässigt och enligt Finnwoods 
monteringsinstruktion. k) Om säljaren så påfordrar, må tvist ej dragas inför 
domstol utan skall avgöras av skiljenämnd enligt lag.” 
 
MD ansåg, i likhet med tidigare praxis, att förverkande av handpenning 
oavsett handpenningens storlek var oskäligt. Friskrivningen i b) var oklar i 
sin utformning och gjorde ingen åtskillnad på fall där bolaget enbart 
rekommenderat eller omnämnt en montör eller byggmästare, och fall där 
bolaget faktiskt svarat för en entreprenad och för det ändamålet anlitat en 
fackman. Friskrivningen var därför oskälig. Villkoret i c) innebar, enligt 
MD, en väsentlig inskränkning av köparens rättigheter enligt köplagen. 
Dessutom stod det i strid med en konsuments tvingande skydd enligt 
konsumentköplagen. En säljare skall inte ha en tidsmässigt obegränsad rätt 
att skjuta upp sin prestation. När det sedan gällde prishöjningsklausulen i d) 
uttalade MD att en sådan i princip endast kan accepteras i fall där en 
prishöjning föranletts av ett förhållande över vilket säljaren ej kunnat råda 
och som denne ej heller kunnat förutse. Dessutom skall kostnadsläget ha 
förändrats i väsentlig utsträckning. Huvudprincipen är således att avtalade 
priser skall hållas. För att en sådan klausul skall anses skälig fordras vidare 
att konsumenten ges en möjlighet att kostnadsfritt frånträda avtalet samt att 
en ömsesidighet föreligger. Med det senare avses att en eventuell 
kostnadsminskning skall komma konsumenten till godo. Det ifrågavarande 
villkoret gjorde ingen skillnad på förhållanden utom säljarens kontroll och 
sådana inom dennes kontroll. Konsumenten hade inte heller någon rätt att 
frånträda avtalet utan kostnad och kostnadsminskningar beaktades över 
huvud taget ej. MD ansåg mot denna bakgrund att villkoret var oskäligt. 
Avtalsvillkoret i e) gav säljaren en ensidig rätt att avgöra huruvida en 
säkerhet var betryggande eller ej. MD bedömde villkoret med beaktande av 
36 § AvtL och förarbetena till den. MD konstaterade att en klausul som ger 
endera parten en sådan exklusiv rätt skapar en orimlig obalans i 
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avtalsförhållandet. Klausulen var oskälig. Förfalloklausulen i f) ansågs 
oskälig då den stred mot lagen om avbetalningsköp som var tvingande. MD 
slog fast oskäligheten även i de fall där avbetalningslagen inte var direkt 
tillämplig då säljaren gavs rätt att vid minsta dröjsmål infordra resterande 
belopp. I g) fanns en reklamationsklausul som föreskrev reklamation inom 
sju dagar. MD hänvisade till tidigare praxis, där reklamationsfrister om åtta 
dagar underkänts, och underkände även den förevarande. Beträffande 
skriftlighetskravet konstaterade domstolen att det stod i strid med 
konsumentköplagen och därför var oskäligt. Villkoret h) stod i direkt strid 
med konsumentköplagens regler då det inskränkte köparens befogenheter att 
avvisa en felaktig vara. MD underkände således villkoret. 
Förverkandeklausulen i i) särbehandlade ej fall där köparen valt att frånträda 
köpet på grund av bolagets kontraktsbrott. MD ansåg det ej godtagbart att i 
ett dylikt fall göra klausulen gällande gentemot konsumenten. Den så 
kallade garantiklausulen i j) hade en oklar utformning. Den angav inte klart 
och tydligt om en uttömmande reglering av de fall där köparen kunde kräva 
rättelse avsågs eller ej. Den omständigheten medförde en risk för att 
konsumenter kunde komma att förledas att tro att, i grunden, rättmätiga 
anspråk inte kunde göras gällande. En uttömmande reglering hade dessutom 
avvikit från reglerna i köplagen och konsumentköplagen. MD förbjöd 
villkoret. Vad slutligen gällde tvistlösningsklausulen i k) konstaterade MD 
att den var oskälig bland annat med hänsyn till de kostnadsrisker ett 
skiljeförfarande förde med sig. Därutöver gavs säljaren en ensidig 
bestämmanderätt att besluta om tvistlösningsförfarande. 
 
Avgörandet tillhandahåller ett helt batteri av oskälighetsbedömningar. MD 
hade att behandla totalt elva olika villkor. Det gemensamma draget som kan 
skönjas är MD:s konsekventa användande av en måttstock. Även i de fall 
där tvingande lagstiftning finns beaktas dispositiv lagstiftning. Särskilt 
intressant, men egentligen kanske inte så förvånande, är att MD använde 36 
§ AvtL som jämförelseobjekt i bedömningen av villkoret i e).217

 
MD 1980:25. SGT bedrev bland annat försäljning och reparation av 
begagnade TV-apparater och tillämpade därvidlag följande två villkor. ”3 
mån garanti å reservdelar. Arbete och transport debiteras.” ”Reklamationer 
gjorda senare än 8 dagar efter färdigdatum beaktas ej.” Det förstnämnda 
villkoret nyttjades vid försäljning och det senare vid reparation. Beträffande 
det första villkoret som belastade konsumenten med arbetskostnader anförde 
MD att ett absolut förbud mot att kunden får bära vissa kostnader inte finns i 
någon civilrättslig lagstiftning. Däremot får ett villkor med sådan innebörd 
inte medföra en orimlig balans i avtalsförhållandet. Enligt allmänna 
köprättsliga principer skall säljaren stå för avhjälpandekostnader. MD var av 
uppfattningen att det måste vara utgångspunkten om säljarens ansvar skall 
vara något värt. Friskrivningen från arbets- och transportkostnader var i 
detta fall fullständig och kunde därför ej accepteras mot bakgrund av 
AVLK. Gällande reklamationsbestämmelsen i det andra villkoret påpekade 
MD att konsumentköplagen och köplagen tillerkände köparen skälig tid och 
                                                 
217 Ytterligare ett exempel på där tvingande konsumentlagstiftning fick betydelse är MD 
1984:25. 
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att förarbetena till de båda lagarna förordade att hänsyn skulle tas till bland 
annat personliga förhållanden. Det tillsammans med MD:s tidigare praxis 
ledde till att en strikt upprätthållen frist om åtta dagar ansågs oskälig. 
 
SGT hade genom det första villkoret överskjutit/friskrivit sig från en stor del 
av den risk som är förknippad med ett köpeavtal. Frågan är emellertid om 
det skett medvetet eller om orsaken är ett slarvigt formulerat villkor. Det 
senare är kanske inte helt osannolikt. Blotta risken för ”misstolkning” gör 
dock att konsumentkollektivets intressen sätts i förgrunden. Återigen låg 
dispositiv rätt till grund för bedömningen.218

 
MD 1985:19. K bedrev försäljning och montering av köksutrustning till 
bland annat konsumenter. I avtalen med konsumenter fanns följande villkor. 
”Betalning vid leverans ej efter montering.” MD ansåg att villkoret var 
oskäligt och meddelade förbud. I sin motivering företog domstolen en 
jämförelse med köplagens bestämmelser om köparens detentionsrätt. Enligt 
bestämmelsen hade köparen rätt att innehålla betalning till dess säljaren 
fullgjort sin prestation. MD menade att det faktum att K krävde full 
betalning i ett läge där delar av prestationen återstod inte kunde accepteras. 
Avvikelsen från annars gällande dispositiva regler medförde en orimlig 
obalans i avtalet och då villkoret fanns med i ett standardavtal var ett förbud 
påkallat från allmän synpunkt. 
 
I målet upplystes om att en genomsnittlig köksutrustning hos K kostade 
cirka 40 000–50 000 kronor. En montering kostade mellan 5 000 och 6 000 
kronor. MD fann det oskäligt att näringsidkaren utkrävde 100 % betalning 
då ungefär 10 % av prestationen återstod. Personligen har jag svårt att se hur 
ett förskott avseende monteringsdelen i detta fall kunde ”ge näringsidkaren 
en förmån eller beröva konsumenten en rättighet och därigenom 
åstadkomma en sådan snedbelastning i fråga om parternas rättigheter och 
skyldigheter enligt avtalet att en genomsnittligt sett rimlig balans mellan 
parterna inte längre förelåg”. Det måste hållas i minnet att köplagen är 
dispositiv och att avvikelser från dess bestämmelser de facto är möjliga. 
Den relevanta köprättsliga bestämmelsen i detta fall blev nästintill tvingande 
i konsumentförhållanden. Det är möjligt att dagens köprättsliga reglering 
kunnat motivera MD:s ställningstagande utifrån mitt synsätt. Ett avtal av det 
slag K ingick hade troligtvis bedömts som ett köpeavtal (NJA 2001 s. 138) 
och 36 § KKL torde ha inneburit att konsumenten varit berättigad att 
innehålla 5 000–6 000 kronor tills monteringen hade slutförts.219

 
MD 1991:13. SSBAB bedrev yrkesmässig bostadsförmedling och vid 
utövandet av verksamheten utkrävde bolaget, utöver förmedlingsavgift, en 
telefonavgift uppgående till 200 kronor som inte återbetalas. Bolaget 
hävdade att avgiften var frivillig för kunder som ville komma i åtnjutande 
av extra service. MD biföll KO:s förbudstalan efter att ha beaktat den 
tvingande lagstiftning som reglerade bostadsförmedling. Enligt denna 
lagstiftning fick den som bedrev yrkesmässig förmedling av bostäder endast 
                                                 
218 Reklamationsvillkor har underkänts även i bland annat MD 2002:23. 
219 Betalningsvillkor underkändes av MD också i MD 1979:9 samt MD 2004:19. 
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utta avgifter i enlighet med de föreskrifter som Kommerskollegium 
meddelat. Den telefonservice bolaget erbjöd mot den icke återbetalbara 
avgiften ansågs av domstolen ingå i själva förmedlingsverksamheten och 
stod därmed i strid med gällande tvingande lagstiftning. 
 
MD 2000:24. T erbjöd två typer av abonnemangsformer avseende 
mobiltelefoni och tillämpade i sina avtal med konsumenter T:s Allmänna 
villkor för mobilteleabonnemang. I dessa villkor fanns ett villkor med 
följande lydelse. ”Abonnenten äger inte rätt till återbetalning av Periodisk 
avgift.” Den periodiska avgiften var en fast avgift som konsumenten erlade 
till T varje månad. Beroende på vilken abonnemangsform som gällde 
tillgodoräknades konsumenten en större eller mindre andel av avgiften i 
form av en samtalspott. Samtalspotten skulle i vissa fall ”ringas upp” inom 
viss tid och i andra fall fick kunden tillgodogöra sig ej utnyttjad pott för 
nästkommande period. Vid övergången från NMT-systemet till det 
modernare GSM erbjöd T alla NMT-kunder att kostnadsfritt övergå till ett 
GSM-abonnemang. Befintlig samtalspott överfördes därvid. Däremot kunde 
de konsumenter som inte ville ha kvar T som leverantör ej få icke utnyttjad 
samtalspott återbetald. 
 
MD framförde i inledningsskedet att ett förbud kunde meddelas om det 
ifrågavarande villkoret typiskt sett ansågs oskäligt mot konsumenten. Såsom 
en definition av ett typiskt sett oskäligt avtalsvillkor citerades 1971 års 
förarbetsuttalande. MD tog sedan fasta på bestämmelserna i 93/13/EEG och 
den villkorslista som finns i en bilaga till direktivet. Villkoren i denna lista 
är typiskt sett oskäliga i standardavtal. Vad gällde den omtvistade periodiska 
avgiften hade MD att avgöra huruvida den skulle anses utgöra ett förskott på 
samtalsavgifter eller en avgift för tillgång till T:s teletjänster. Domstolen 
stannade för det förra alternativet på grund av avtalets oklara lydelse. 
Eftersom T ensidigt upprättat villkoret och då konsumenterna bibringats 
uppfattningen att avgiften avsåg förskott på samtalsavgifter, fick oklarheten 
bäras av T. Beträffande det omstridda villkoret fann MD att det stred mot 
punkten 1 d) i direktivets bilaga. T hade rätt att behålla erlagda avgifter även 
i fall där bolaget självt uppsade avtalet. Någon motsvarande rätt tillkom ej 
konsumenten. Villkoret förbjöds således. 
 
Avgörandet är baserat på ”den nya” AVLK, men principerna som utvecklats 
med stöd av tidigare gällande lagstiftning gör sig alltjämt påminda. Det 
märks inte minst när MD ihärdigt citerar förarbetsuttalandet angående 
avtalsvillkors förhållande till dispositiv rätt. Bedömningen nyanseras dock 
något när även 93/13/EEG, och dess bilaga, kommer in i bilden. 
Villkorslistan ger MD sådana riktlinjer för bedömningen, vilka tidigare 
saknats. 
 
MD 2003:12. W bedrev finansieringsverksamhet och erbjöd kreditgivning 
till näringsidkare och privatpersoner mot säkerhet i lös egendom. 
Kreditgivning till konsumenter företogs bland annat i samarbete med 
leverantörer och återförsäljare av bilar, husvagnar och motorcyklar. P. 30 i 
W:s Allmänna villkor för kreditköp hade följande lydelse. ”Tvist som gäller 
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tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser ska parterna i första 
hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av 
Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten 
kan också prövas av Stockholms tingsrätt.” Mot bakgrund av hur villkoret 
tillämpats av W i tidigare fall påstod KO att W utgick från att bolaget hade 
rätt att välja forum för tvistelösning. MD bedömde villkoret med stöd av 
direktivets villkorslista och särskilt punkten q). Klausuler vars mål eller 
syfte är att utesluta eller begränsa en konsuments möjligheter att inleda en 
rättsprocess är typiskt sett oskäliga. Genom p. 30 i W:s Allmänna villkor 
gjordes domstolen på den ort där W hade sitt säte till exklusivt forum. Det 
utgjorde en avvikelse från rättegångsbalkens dispositiva forumregler. 
Sådana villkor hade förbjudits av MD i tidigare fall och domstolen fann inte 
anledning att göra ett undantag för det i målet aktuella villkoret. 
 
Problemet med klausuler som tar sikte på tvistlösning är inte tillintetgjort 
genom införandet av förbudet mot skiljeklausuler i konsumentavtal (6 § 
LSF). Principiell avtalsfrihet råder fortfarande avseende val av forum, så 
kallade prorogationsklausuler. Ytterst sätter givetvis 36 § AvtL en gräns för 
vad som är tillåtet, men i och med MD:s avgörande i detta fall torde ett 
restriktivt synsätt anläggas på sådana klausuler i konsumentförhållanden. 
Återigen gör sig kostnadsriskerna för konsumenterna gällande. Långa 
resvägar kombinerat med sedvanliga försäkringsvillkor för rättsskydd 
aktualiserar samma typ av överväganden som skapade skepsis mot 
skiljeklausuler.220

 
MD 2004:22. T bedrev verksamhet genom vilken konsumenter erbjöds 
bredbandsanslutningar och andra bredbandstjänster. T erbjöd bland annat en 
gruppanslutning där konsumenter inom visst område mot lägre kostnad 
kunde ansluta sig till T:s bredband. Enligt avtalet erhöll kunden en hastighet 
om 0,5 Mbit/s, ett visst antal hemsidor och så vidare. Avtalet reglerades av 
allmänna villkor vilka bland annat innehöll följande bestämmelser: ”7.1 
Kunden är skyldig att betala fasta och i förekommande fall rörliga avgifter 
för tjänsten enligt vid var tid gällande pris. 9.1 Abonnemanget gäller tills 
vidare dock minst tolv månader. Avtalet förlängs automatiskt om ingen av 
parterna säger upp det. 9.2 Kunden eller T kan efter den inledande 
avtalsperioden om tolv månader, när som helst skriftligen säga upp avtalet 
med en månads uppsägningstid. T har dock rätt att under den inledande 
bindningsperioden säga upp avtalet om samarbetsavtalet som gäller för 
abonnentens fastighet upphör. 9.3 T får säga upp avtalet med omedelbar 
verkan om kunden bryter mot allmänna användningsrestriktioner, inte 
iakttar vissa skyldigheter eller om kunden på annat sätt bryter mot avtalet 
och inte genast vidtar rättelse. 10.1 T har rätt att ändra villkor i detta avtal 
eller tjänstens omfattning tre månader efter det att kunden skriftligen har 
underrättats. Mindre ändringar får ske en månad efter det att kunden 
underrättats.” Villkoren är inte ordagrant återgivna men innebörden av dem 
torde framgå. T förklarade i ett brev till sina kunder att en prishöjning skulle 
genomdrivas samt att bolaget förkortade den inledande avtalsperioden från 

                                                 
220 En prorogationsklausul förbjöds av MD även i MD 2002:23. 
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tolv månader till tre. KO ville att MD skulle förbjuda T:s rätt att ensidigt 
ändra avtalets innehåll särskilt mot bakgrund av den inledande 
tolvmånadersperioden som var bindande för båda parter. MD började med 
att utmönstra de tre huvudgrupper av avtalsvillkor som kunde förbjudas av 
domstolen: 1. Villkor som strider mot tvingande rätt. 2. Villkor som strider 
mot dispositiv rätt. 3. Villkor som är vilseledande eller oklara. MD framhöll 
vidare att de exempelvillkor som finns upptagna i villkorslistan typiskt sett 
är att anse som oskäliga i den mån de ej varit föremål för individuell 
förhandling. Punkten 1 j) tar sikte på klausuler vars mål eller konsekvens är 
att låta näringsidkaren ensidigt ändra i ett avtal utan giltigt skäl. Villkoret i 
10.1 var, enligt MD, av sådant slag då inte ens den initiala 
tolvmånadersperioden var bindande för T och då några giltiga skäl för 
ändring ej angavs i avtalet. MD förbjöd således villkoret. 
 
Det förbjudna villkoret gav T en ensidig bestämmanderätt avseende avtalets 
innehåll. En sådan klausul är ej särskilt välförenlig med den grundläggande 
avtalsrättsliga principen att avtal skall hållas. Visserligen torde denna 
princip vara dispositiv men den praktiska konsekvensen i detta fall blev en 
ensidig avtalsbundenhet till konsumentens nackdel. Det framstår enligt mitt 
tycke som ganska naturligt att ett sådant villkor inte kan accepteras.221

 
MD 2005:23. CD bedrev distribution och försäljning av abonnemang för 
digital-TV till bland annat konsumenter. I abonnemangsvillkoren 
uppställdes ett krav på att en uppsägning, för att vara giltig, skulle vara 
skriftlig: ”Kundens abonnemang gäller under 12 kalendermånader. Om 
uppsägning inte sker skriftligen senast en månad före gällande 
abonnemangsperiods utgång, förlängs abonnemanget automatiskt med en 
abonnemangsperiod i taget.” Ett absolut krav på skriftlig uppsägning som 
CD upprätthöll i detta fall ansågs av MD vara oskäligt. Domstolen jämförde 
situationen med konsumentköplagens tvingande regler om reklamation. I de 
fallen fanns ingen formbundenhet. MD hänvisade dessutom till sin egen 
praxis enligt vilken såväl krav på skriftlig reklamation som krav på skriftlig 
uppsägning förklarats vara oförenliga med AVLK. Domstolen poängterade 
emellertid att det står näringsidkaren fritt att rekommendera skriftlig form. 
 
Återigen tog MD notis om gällande konsumentlagstiftning. Den fick 
betydelse även om den ej var direkt tillämplig på försäljning av de aktuella 
tjänsterna. Tendensen förefaller vara att villkor som, utan direkt lagstöd, 
lägger bördor på konsumenten ligger i farozonen. För egen del kan jag tycka 
att ett skriftlighetskrav som på ett tydligt sätt kommuniceras med 
konsumenten vid avtalets ingående borde godtas. Om dessutom 
konsekvenserna av underlåten uppsägning mildras i form av kortare 
bundenhetstid framstår det inte som ett avtal med en betydande obalans till 
konsumentens nackdel. Tvärtom råder avtalsfrihet på området och visst mått 
av självbevarelse måste kunna krävas av en konsument.222

                                                 
221 Andra klausuler med innebörden att näringsidkaren medgavs rätt att ändra 
avtalsinnehållet var föremål för bedömning i MD 2005:10. 
222 I sina domskäl uttryckte MD att ”en föreskrift om skriftlig form vid uppsägning av avtal 
är att anse som ett ogiltigt avtalsvillkor enligt AVLK”. Domstolen kan omöjligen ha menat 
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MD 2006:32. Ä bedrev tillverkning och försäljning av småhus och 
tillämpade gentemot konsumenter egenhändigt upprättade standardvillkor. I 
dessa standardvillkor fanns följande bestämmelser. ”Besiktning sker mot av 
Älvsbyhus uppsatta standardutförande och toleranser.” ”Besiktningsmannen 
är anställd hos entreprenören.” Med anledning av dessa villkor väckte 
Egnahemsägarnas Riksförbud talan mot Ä. Det första villkoret föranledde 
följande resonemang från MD. Konsumentjänstlagen var inte direkt 
tillämplig på avtalet på grund av övergångsbestämmelserna, men kunde 
ändå få viss betydelse. Enligt lagen skulle en entreprenör utföra en tjänst 
enligt gällande byggnorm. Villkorets lydelse innebar en risk för att 
entreprenörens egna standarder avvek från gällande byggnorm till 
konsumentens nackdel. Givetvis kunde en sådan bestämmelse vara till 
konsumentens nackdel, men oklarheten härvidlag gjorde att konsumenten 
inte kunde bedöma huruvida villkoret var till hans eller hennes nackdel eller 
fördel. Av denna anledning ansåg MD att villkoret var oskäligt. Även det 
andra villkoret förbjöds av domstolen. Det stod i strid med såväl tidigare 
gällande allmänna rättprinciper som nu gällande tvingande lagstiftning. MD 
framhöll att det även före konsumenttjänstlagens tillkomst i praktiken fanns 
ett krav på en opartisk besiktningsman. 

4.4.2 AVLN 
Tillkomsten av AVLN skall inte sägas ha medfört en explosionsartat 
omfattande rättspraxis kring det marknadsrättsliga skyddet för 
småföretagare. Sedan lagen trädde i kraft 1984 har MD avgjort endast ett 
fåtal fall. Nedan följer ett urval av MD:s avgöranden enligt AVLN. 
 
MD 1985:12. SHR väckte talan mot AE och krävde att MD skulle förbjuda 
AE att använda ett särskilt villkor, benämnt ”prisstege”, för 
inlösensprovision. AE tillhandahöll betal- och kreditkortstjänster till olika 
typer av näringsidkare vilka fungerade på följande sätt. Efter att kunden 
betalat med kort hos näringsidkaren framställde den senare krav på AE som, 
efter ett visst avdrag för inlösensprovision, ersatte näringsidkaren. AE 
gjorde sedan motsvarande krav gällande mot kunden. SHR vände sig emot 
denna prisstege då den innebar en osaklig differentiering av 
inlösensprovisionen med hänsyn till näringsidkarens omsättning. Högre 
provision uttogs således av näringsidkare med lägre omsättning. MD 
ogillade SHR:s talan med motiveringen att AVLN inte kunde användas mot 
prisvillkor endast för att reglera prisets storlek. SHR:s talan gick endast ut 
på att AE tog ut för hög ersättning för sina tjänster. Förarbetena till lagen 
framhåller klart och tydligt att den inte får användas som ett instrument för 
allmän priskontroll eller för att garantera en näringsidkare viss minsta 

                                                                                                                            
”ogiltigt” utan måste, genom skrivfel eller annat, formulerat sig slarvigt. Att ogiltigförklara 
ett villkor enligt AVLK låter sig inte göras med de rättsverkningar ogiltighet bär med sig. 
Rättsföljden ogiltighet torde endast kunna aktualiseras i ett specifikt avtalsförhållande och 
inte i en allmän typiserad bedömning som den enligt AVLK. Andra fall där MD bedömt 
uppsägningsvillkor är MD 2002:23, MD 2005:10 och MD 2005:34. 
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skäliga marginal. Den omständigheten att ”de drabbade” näringsidkarna 
intog en i förhållande till AE underlägsen ställning ändrade ej bedömningen. 
 
MD konstaterade i fallet att AVLN inte får användas för allmän priskontroll. 
Det är i och för sig en rimlig utgångspunkt. Samtidigt tog domstolen avstånd 
från AE:s påstående att lagen överhuvudtaget inte var tillämplig på 
prisvillkor. Påståendet är märkligt om det jämförs med lagens ordalydelse. 
Inget tyder där på att just detta slags villkor skulle uteslutas. Tvärtom kan 
priset i kombination med andra omständigheter föranleda förbud. Det är 
troligtvis inte otänkbart att ett oskäligt lågt eller högt pris i och för sig 
kunnat resultera i ett ingripande från MD. Ett oskäligt pris är per definition 
ett oskäligt avtalsvillkor. 
 
MD 1985:16. GF förde talan mot GK med anledning av utformningen av de 
allmänna villkor GK tillämpade i förhållande till sina kunder vid leverans av 
fjärrvärme. GF:s talan avsåg följande bestämmelse i de allmänna villkoren. 
”Leverantören förbehåller sig rätt att ändra eller göra tillägg till dessa 
allmänna bestämmelser och gällande taxa. Abonnenten skall därvid minst 
tre månader före ikraftträdandet underrättas skriftligen om beslutade 
ändringar och tillägg.” MD konstaterade inledningsvis att, vid en 
oskälighetsbedömning enligt AVLN, ett villkors rättsverkningar skall 
jämföras med rättsverkningarna av annars gällande dispositiva regler. 
Samtidigt påminde domstolen om att en avvikelse från dispositiv rätt i sig ej 
innebar att ett villkor var oskäligt. Näringsidkare måste ges tämligen vida 
ramar att utöva den avtalsfrihet som faktiskt råder. Slutligen skall lagens 
primära ändamål, att tillgodose småföretagares behov av skydd, hållas i 
förgrunden. MD framhöll vidare att dispositiv rätt inte utgjorde den enda 
måttstocken utan att även utvecklat handelsbruk och inom en viss bransch 
tillämpade standardvillkor kunde tjäna som vägledning. GK intog en 
överlägsen ställning på grund av sin dominans inom det relevanta 
geografiska området. Kunderna bedömdes ha små möjligheter att påverka 
avtalens innehåll och valet av värmeförsörjningssystem innebar i dessa fall 
att ett beroendeförhållande skapades mellan GK och dess kunder. Villkoret 
gav GK en i princip obegränsad rätt att företa ändringar i avtalet och på så 
vis kullkasta den enskilda kundens förutsättningar för att vara ansluten till 
fjärrvärmesystemet. MD fastslog att villkoret var oskäligt i den delen det 
gav GK rätt att genomdriva ändringar som ej hade att göra med taxan. 
Beträffande rätten att ändra taxan var MD av uppfattningen att en sådan 
möjlighet innebar vissa praktiska fördelar. Avtalen behövde ej sägas upp av 
GK när kostnaderna ökade och konsekvensen hade troligtvis endast varit att 
kunderna ingick nya avtal. Tjänstens och avtalets art gjorde en sådan klausul 
befogad. MD förbjöd således den generella ändringsbefogenheten men tillät 
prisjusteringsdelen. 
 
Skyddet av underlägsna näringsidkare fick en någorlunda framskjuten roll i 
detta avgörande. GK:s monopolliknande ställning skapade ett särskilt 
beroendeförhållande vilket gjorde den genomsnittlige kunden underlägsen. 
Det underkända villkoret gav endera parten en nästintill oinskränkt rätt att 
ensidigt ändra avtalets förutsättningar med bindande verkan för båda parter. 
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En sådan klausul hade med största sannolikhet underkänts även enligt 
AVLK. 
 
MD 1985:18. ABP förde talan mot P och yrkade att MD skulle förbjuda P 
att tillämpa ett visst betalningsvillkor gentemot ABP. ABP hävdade att 
förmånligare villkor tillämpades i förhållande till andra avtalsparter. MD 
lämnade ABP:s talan utan bifall med motiveringen att ett förbud ej var 
påkallat från allmän synpunkt. Det kunde inte antas att det ifrågavarande 
villkoret skulle komma att tillämpas under liknande omständigheter mot 
andra näringsidkare än ABP. MD påpekade att rent individuella avtal fick 
angripas på civilrättslig väg med stöd av exempelvis 36 § AvtL. 
 
MD 1988:11. LS väckte talan mot SJ med anledning av ett mellan parterna 
ingånget arrendeavtal. Avtalet avsåg så kallad spåransluten mark vilket 
underlättade för arrendatorn att transportera gods på järnväg. I 
arrendeavtalet fanns följande villkor. ”1. Arrendatorn förbinder sig att 
årligen transportera minst 12 000 ton gods som vagnslaster om minst 10 ton 
per tvåaxlig vagn till och från Solna på fraktberäkningsavstånd över 100 
km. Minimikvantiteten begränsas dock för åren 1981, 1982 och 1983 till 
700 ton per år. 2. Om minimikvantiteten 700 resp. 12 000 ton per år ej 
uppnås, skall arrendatorn efter anfordran ersätta SJ för uteblivna transporter 
med 16 kronor per felande ton vagnslastkvantitet. Det framräknade beloppet 
höjes eller sänkes i förhållande till eventuell ändring i konsumentprisindex 
för januari månad året efter transportåret jämfört med januari månad 1981.” 
LS var av uppfattningen att en dylik föreskriven minimikvantitet var oskälig 
då den inte tillät arrendatorn att fritt fördela sina transporter på de olika 
arrenderade områdena. MD fann att villkoret var nära anknutet till själva 
markupplåtelsen och att det var naturligt att SJ ville försäkra sig om en viss 
minimikvantitet av transporter på en särskild sträcka. Ett sådant villkor 
kunde ses som en del av den ersättning upplåtaren utkrävde för arrendet. 
Mot bakgrund av att AVLN inte får nyttjas för strikt priskontroll bedömde 
MD att villkoret inte kunde anses som typiskt sett oskäligt. Talan lämnades 
utan bifall. 
 
MD 1995:3. BGA var en revisionsbyrå som under en rad av år annonserat i 
gula sidorna. Avtal härom ingicks med TM och det innehöll bland annat 
följande villkor: ”10.1 Om textuppgift eller bildannons inte införs i enlighet 
med avtalet eller textuppgiften eller bildannonsen sådan den införs, är 
typografiskt otydlig eller på annat sätt felaktig, nedsätter TM (min 
förkortning) helt eller delvis priset för textuppgiften/annonseringen. 10.2 
Utöver vad som angetts i 10.1 ersätter TM (min förkortning) kunden endast 
för dennes styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd 
av att textuppgiften eller bildannonsen varit felaktig, och högst med ett 
belopp som motsvarar textuppgiftens eller bildannonsens pris.” BGA 
menade att TM:s ansvarsbegränsning var oskälig och väckte därför talan 
mot TM. MD tog utgångspunkt i en formulering som i hög grad liknar den i 
förarbetena till 1971 års avtalsvillkorslag angående betydelsen av avvikelser 
från dispositiv rätt. Köplagens regler om ersättning fick följaktligen ligga till 
grund för bedömningen och regleringen i 10.1 ansågs i allt väsentligt 
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överensstämma därmed varför det villkoret ej ansågs oskäligt. Däremot 
kunde fastslås att 10.2 avvek från köplagens bestämmelser till köparens 
nackdel. MD uttalade även att endast den omständigheten inte kunde 
föranleda att ett villkor var att anse som oskäligt i näringsidkarförhållanden. 
Hänsyn togs även till att TM ensidigt utformat villkoren samt att någon 
företrädare för annonsörers intressen ej medverkat vid dess framtagande. 
MD bedömde likväl att TM hade fog att införa någon typ av 
ansvarsbegränsning men den aktuella var alltför långtgående. Ett 
minimikrav var att kunden, i de fall annonsen blivit felaktig, fick en rimlig 
ersättning för kostnader vilka uppstått som en direkt följd av felet. 10.2 
innebar i stället att kunderna själva fick bära en övervägande del av 
kostnaderna. Förbud meddelades således. 
 
MD bedömde här skäligheten hos en ansvarsfriskrivning, eller 
ansvarsbegränsning. En viss restriktivitet märktes då domstolen gav uttryck 
för höjda krav i avtalsförhållanden mellan näringsidkare. Endast en 
avvikelse från dispositiv rätt kunde därför ej rendera i ett förbud. Det hänger 
givetvis samman med att dispositiv rätt är just dispositiv och att 
avtalsbundenheten ges större räckvidd i kommersiella förhållanden. Tydligt 
är också att oskälighetsbedömningen tar sikte på en balans, eller avsaknad 
av balans, i avtalet. I detta fall kunde en disproportionalitet mellan 
avtalsbrott och påföljd inte accepteras. 
 
MD 2006:30. S var en ideell förening som företrädde sina medlemmar vilka 
bestod av kompositörer som bedrev yrkesmässig verksamhet av ekonomisk 
natur. T ingick avtal med kompositörer med uppdrag för de senare att skapa 
musik för T att använda som bland annat bakgrunds- och vinjettmusik. Ett 
villkor i dessa avtal var att T erhöll samtliga förlagsrättigheter till verken. S 
menade att ett sådant krav var oskäligt då T tillfördes en orimligt stor andel 
av den upphovsrättsliga ersättningen. MD tog i sin oskälighetsbedömning 
avstamp i den grundsats som kom till uttryck i förarbetena till 1971 års 
avtalsvillkorslag. Domstolen kunde dock inte sluta sig till att 
upphovsmannen typiskt sett intog en underlägsen ställning även om det 
många gånger kunde vara så samt då T var en aktör av betydelse. MD 
bedömde att T:s intresse, av att ha full kontroll över det material som var 
nära förknippat med bolagets eget varumärke, var skyddsvärt. Mot den 
bakgrunden ansågs inte kravet på överlåtelse av förlagsrättigheter oskäligt. 
När det gällde fördelningen av den ekonomiska ersättningen framhöll 
domstolen i all korthet att en ren prisfråga ej kunde prövas enligt AVLN. 
Inte heller den omständigheten att överlåtelsen gällde för hela den 
lagstadgade tid under vilken upphovsrätten bestod föranledde annan 
bedömning. S:s talan lämnades utan bifall. 
 
Fallet återspeglar den återhållsamhet som förefaller iakttas av MD vid 
tillämpningen av AVLN. Kommersiella avtalsförhållanden är inte 
kringgärdade av samma mängd av tvingande lagstiftning som 
konsumentförhållanden. Då tvingande rätt har en tongivande betydelse för 
den marknadsrättsliga kontrollen får det genomslag i rättspraxis. I och för 
sig framstår avgörandet, som jag ser det, inte som särskilt iögonfallande. 
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Den argumentation S framförde var kanske inte den mest övertygande. Att 
lagen inte kan användas i rena prisfrågor är sedan tidigare känt och T hade 
ett befogat intresse av att komma i åtnjutande av förlagsrättigheterna. S 
påstod att T:s absoluta upprätthållande av kravet tvingade upphovsmännen 
att överge sina förlagsrättigheter. En invändning häremot, men som de facto 
ej gjordes gällande av T, är att upphovsmännen ingalunda var tvungna att 
ingå avtal med T i inledningsskedet. Inget i målet tydde på att 
upphovsmännen var hänvisade till T för att kunna bedriva sin verksamhet. 
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5 Analys och sammanfattande 
slutsatser 

5.1 Förhållandet mellan civilrättens dolda 
och öppna kontroll 

De allmänna domstolarna har två olika möjligheter att komma till rätta med 
oskäliga avtalsvillkor i ett enskilt fall. Dessa båda metoder har behandlats 
ovan i 2–3. När tolkning och utfyllning av avtal används för att motverka 
oskäliga avtalsvillkor brukar det kallas för dold kontroll. Domstolarna 
använder sig därvidlag främst av i praxis och doktrin utvecklade principer 
för hur denna verksamhet skall bedrivas.223 Det finns, numera bortsett från 
10 § AVLK, inga lagfästa regler om tolkning och utfyllning av avtal. 
 
Av de i kapitel 2 genomgångna delarna är det framförallt vad som 
presenteras i 2.2.2 och 2.2.3 som får praktisk betydelse för kontrollen av 
oskäliga avtalsvillkor. När det gäller den subjektiva sidan av tolkningen 
infinner sig inte sällan en bevisproblematik kring hur parterna uppträtt i de 
föregående avtalsförhandlingarna. Det betyder således inte att sådana 
omständigheter saknar relevans för den dolda kontrollen. Tvärtom spelar de 
förhållanden under vilka ett avtalsvillkor tillkommit en stor roll för 
tolkningen av detsamma. 
 
Det som brukar benämnas som domstolars öppna kontroll av oskäliga 
avtalsvillkor är främst hänförligt till 36 § AvtL. Med att kontrollen är öppen 
avses i första hand att en uttrycklig lagbestämmelse tillämpas.224 Mot 
bakgrund härav kan man fråga sig om domstolarna nu för tiden ägnar sig åt 
öppen kontroll när de vid tolkningen av standardavtal ingångna mellan 
näringsidkare och konsument tillämpar oklarhetsregeln i 10 § AVLK. 
Frågan har främst akademiskt intresse och torde besvaras nekande. En 
isolerad lagfäst tolkningsregel kan knappast frånta hela tolkningsförfarandet 
dess ”dolda” karaktär. Härtill skall anmärkas att oklarhetsregeln tillhör den 
kategorin av tolkningsregler vilken är avsedd att inträda som en sista utväg 
för det fall domstolen ej skulle ha bringat klarhet i det tolkade villkoret. 
 
För att kunna analysera förhållandet mellan den dolda och den öppna 
kontrollen underlättar det att inledningsvis försöka ta fasta på likheter och 
skillnader i de respektive tillvägagångssätten domstolarna använder sig av. 
Utgångspunkt tas med fördel i 36 § AvtL och dess rekvisit. Lagtexten 
föreskriver att domstolen skall beakta avtalets innehåll, omständigheterna 
vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden samt omständigheterna 
i övrigt. Dessutom skall hänsyn tas till part som intar underlägsen ställning. 

                                                 
223 Se prop. 1975/76:81 s. 103. 
224 A. prop. s. 103. 
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Frågan blir då om liknande överväganden görs vid tolkning och utfyllning 
av avtal. 
 
Hänsynstagande till avtalets innehåll kommer att behandlas nedan. När det 
gäller omständigheterna vid avtalets tillkomst framhålls följande. En 
näraliggande jämförelse kan göras med reglerna om införlivande av 
standardvillkor och då särskilt betungande och överraskande klausuler. Det 
ankommer på den part som vill få in sådana villkor i avtalet att tydligt fästa 
medkontrahentens uppmärksamhet på dem. Inte sällan torde den part som 
använder sig av standardavtal befinna sig i en överlägsen ställning medan 
den andra parten intar ett såväl kunskaps- som styrkemässigt underläge. Att 
inte upplysa den underlägsne om villkorens förekomst och innebörd slår 
därför tillbaka mot den illojale. Förarbetena till 36 § AvtL innehåller uttryck 
för liknande resonemang när det talas om aggressivt uppträdande, 
överraskningstaktik eller annat missbruk av förhandlingsläge. 
 
Utformningen av ett avtal präglas som huvudregel av de omständigheter 
vilka råder vid avtalsslutet. Betydelsen av senare inträffade förhållanden för 
avtalstolkningen beror på förekomsten av särskilda regleringar i avtalet. 
Parterna kan exempelvis ha kommit överens om så kallade force majeure- 
eller hardshipklausuler som tar sikte på framtida risker avseende 
händelseutvecklingen. Avsaknad av dylika bestämmelser hindrar i princip 
avtalstolkaren från att beakta ändrade förhållanden i tolkningen. En annan 
sak är att parternas efterföljande beteende, eller tillämpning av avtalet kan 
ge uttryck för hur de tolkar ett visst villkor eller vad som varit den 
gemensamma partsavsikten. 
 
Uttrycket ”omständigheterna i övrigt” indikerar att den som tillämpar 36 § 
AvtL inte är bunden av några speciella restriktioner beträffande vad som får 
tas med i oskälighetsbedömningen enligt lagrummet. Givetvis finns ytterst 
en inskränkning till sådana omständigheter som är av relevans för det 
enskilda avtalsförhållandet. Att en av parterna vid förhandlingarna bar 
sandaler är knappast en omständighet av relevans i sammanhanget. En 
avtalstolkare måste emellertid företa ett slags avgränsning av relevanta, eller 
tillåtliga, tolkningsdata. Huvudregeln är att endast de omständigheter som 
var synbara för parterna vid avtalets tillkomst får beaktas vid tolkningen, 
den så kallade intersubjektiva ramen. Tolkningsverksamheten är således mer 
sluten än tillämpningen av generalklausulen. 
 
En tanke med 36 § AvtL var att domstolarna därmed skulle kunna grunda 
sina avgöranden på lagbestämmelser och inte tillgripa mer eller mindre 
krystade tolkningsresonemang. Detta önskemål från lagstiftarens sida ger ett 
uttryck för att, åtminstone i viss utsträckning, ersätta den dolda kontrollen 
med den öppna. Förarbetsuttalandet kan emellertid inte sägas ha bringat 
någon klarhet i vilket förhållande som skall råda mellan avtalstolkning och 
36 § AvtL. Några riktlinjer för vilka inskränkningar i de olika reglerna om 
dold kontroll som avsågs lämnades ej. Oklarheten återspeglas även i 
rättspraxis. HD tog detta önskemål i beaktande i NJA 1980 s. 46 (2.2.3.5) 
varigenom principerna för införlivande av standardvillkor föreslogs få stå 
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tillbaka till förmån för generalklausulen. Avgörandets praktiska betydelse 
för den dolda kontrollen kan dock ifrågasättas, särskilt eftersom 
domstolarna i RH 1989:1 inte tog fasta på 36 § AvtL utan tillämpade 
införlivandereglerna. 
 
En slutsats som kan dras är att den dolda kontrollen inte kan ersättas av den 
öppna. Det är troligtvis inte lämpligt att ens försöka tona ner särskilda delar 
av den dolda kontrollen. Identiska fall existerar inte varför några generella 
anvisningar om vilka krystade tolkningsresonemang som bör undvikas ej 
låter sig göras. Förhållandet blir än mer tydligt när rekvisitet ”avtalets 
innehåll” i 36 § AvtL analyseras. 
 
Det är, som jag ser det, en omöjlighet för en tillämpare av 36 § AvtL att inte 
tolka avtalsvillkoret innan en oskälighetsbedömning görs. Att något är 
oskäligt förutsätter att man vet vad något är. Ett frångående från 
tolkningsverksamheten till att tillgripa 36 § AvtL vore en logisk kullerbytta. 
Föreskriften att ”avtalets innehåll” skall beaktas vid 
oskälighetsbedömningen pekar på just det. Innan en domstol beslutar sig för 
att jämka ett villkor eller att lämna det utan avseende skall det utsättas för en 
dold kontroll. Det innebär att samtliga steg i tolkningsoperationen gås 
igenom. Jag vill dock påpeka att jag på intet sätt gör gällande att 36 § AvtL 
skulle vara onödig. Tvärtom menar jag att den dolda och den öppna 
kontrollen utgör betydelsefulla komplement till varandra. 
 
Resonemang om ett skäligt avtalsinnehåll inom ramen för den dolda 
kontrollen, och då främst avtalstolkningen, aktualiseras endast vid oklara 
avtal. Med ett oklart avtal avses här ett avtal vars ”preliminära” innehåll är 
förenligt med minst två rimliga tolkningsalternativ. En avtalstolkare som 
således ställs inför två rimliga alternativ till avtalets innehåll skall, i enlighet 
med principerna som redogjorts för i 2.2.2.5, välja det alternativ, om något, 
som leder till ett skäligt resultat. I den mån en balans i avtalsrelationen kan 
uppnås genom ett sådant förfarande blir en tillämpning av 36 § AvtL 
onödig. 
 
Tolkningen leder fram till ett klart avtal. Det innebär dock inte med 
nödvändighet att avtalet och dess innehåll för den skull är skäligt. Kanske 
ledde inget av de till buds stående tolkningsalternativen till ett skäligt 
resultat. I dessa fall blir den öppna kontrollen och 36 § AvtL aktuell. En av 
avtalsparterna skapad obalans kan därigenom jämkas till en rimlig 
avvägning mellan parternas respektive rättigheter och skyldigheter. 
 
Den ovan beskrivna relationen bekräftas också i rättspraxis som tillkommit 
efter 1976 då 36 § AvtL trädde i kraft. I NJA 1983 s. 865 (3.3.1) var det just 
valet av ”kontroll” som delade HD. Majoriteten var av uppfattningen att den 
aktuella friskrivningsklausulen var oskälig enligt generalklausulen medan 
minoriteten genom en tolkning av avtalet kom fram till samma resultat, 
nämligen att villkoret ej kunde göras gällande mot köparen. Det skall dock 
påpekas att majoriteten innan den gick in på en oskälighetsbedömning hade 
att tolka friskrivningsklausulen och avtalet i övrigt. Den verksamheten 
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resulterade emellertid i att klausulen ansågs klar och giltig. Avgörandet 
utgör enligt min mening ett exempel på samspelet mellan den dolda och den 
öppna kontrollen av oskäliga avtalsvillkor. 
 
HD öppnar upp dörren för en dold kontroll även i NJA 1997 s. 524 (3.3.1). I 
detta avgörande bedömde domstolen skäligheten av ett slags vitesklausul i 
ett leasingavtal. HD jämkade som tidigare avslöjats avtalsvillkoret med stöd 
av 36 § AvtL, men gjorde samtidigt följande intressanta uttalande: 
”Bestämmelsen i leasingavtalet om skadestånd … fanns upptagen i sista 
stycket andra meningen av punkten 16 (Uthyrarens rätt till uppsägning) i 
leasingavtalets allmänna villkor. Att denna undanskymda bestämmelse 
skulle kunna utlösa betalningsanspråk … kunde svårligen förutses. Det får 
därför anses ha ålegat bolaget att uppmärksamma Clary O på de risker en 
sådan skadeståndsklausul innebar genom en hänvisning till klausulen i 
anslutning till borgensförklaringen eller på annat lämpligt sätt.” Uttalandet 
återger de facto i allt väsentligt innehållet i reglerna om införlivande av 
betungande och överraskande avtalsvillkor (2.2.3.5). Den part som har för 
avsikt att föra in den typen av villkor har att tydligt göra sin medkontrahent 
uppmärksam på villkorets förekomst och innebörd. En tillämpning av de 
reglerna hade sannolikt lett till samma resultat som en tillämpning av 36 § 
AvtL med den skillnaden att en regelrätt jämkning inte varit möjlig. 
Villkoren hade överhuvudtaget inte släppts in som avtalsinnehåll och 
”borgensmannen” hade undvikit all betalningsskyldighet. Samma, eller i 
vart fall mycket likartade, omständigheter kan således åberopas som stöd för 
tillämpning av såväl dold som öppen kontroll. Styrande för ”valet” av 
kontroll är framförallt parternas yrkanden. 
 
Betydelsen av parts yrkanden och grunder belyses även i NJA 1989 s. 346 
(3.2.4). I det fallet framfördes två alternativa grunder för bifall till 
käromålet. Ersättning skulle beviljas, för det första då falska nycklar var att 
jämställa med ”dyrk”, och i andra hand med stöd av 36 § AvtL. 
Domstolarna kom därigenom i kontakt med både den dolda och den öppna 
kontrollen. TR:n stannade vid den förra och fann att försäkringsvillkoren var 
oklara avseende uttrycket ”dyrk”. Oklarhetsregeln gav vid handen att 
försäkringsbolaget fick bära risken för otydligheten och försäkringstagaren 
tilldömdes ersättning. Överrätterna menade däremot att villkoren i sig var 
klara, men att de jämväl var oskäliga. Den fråga man kan ställa sig är om 
framförallt HD inte kunnat utveckla sin dolda kontroll något och på så vis 
kunnat komma till det slut vartill TR:n kom. HD:s tolkning utgick främst 
från villkorets språkliga lydelse och viss näraliggande lagstiftning. 
Resonemang i ljuset av villkorets ändamål och ett skäligt avtalsinnehåll 
skulle möjligen kunna fälla ett avgörande utan inblandning av 36 § AvtL. 
Villkorets (”dyrk”) ändamål torde rimligen vara att skydda 
försäkringstagaren mot skada orsakad av brott i största allmänhet. Hur 
gärningsmannen eller gärningsmännen bereder sig tillträde till lokalerna 
förefaller vara av underordnad betydelse, så länge försäkringstagaren inte 
givit sitt samtycke till den skadebringande handlingen. En sådan tolkning 
torde även uppfylla kravet på ett skäligt avtalsinnehåll mot bakgrund av den 
genomsnittlige försäkringstagarens förväntningar på det skydd en normal 
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företagsförsäkring innebär. För det fall tolkningen så här långt inte skulle 
bringa klarhet i avtalets innehåll, kunde HD alltid falla tillbaka på 
exempelvis oklarhetsregeln (jfr NJA 2001 s. 750). HD:s domskäl i NJA 
1989 s. 346 är enligt min mening inte så uttömmande de kunde vara 
beträffande förstahandsgrunden. Fokus lades snarare på 
oskälighetsbedömningen inom ramen för 36 § AvtL. Det innebär dock inte 
något direkt fel i den rättsliga bedömningen utan en konsekvens av en 
utvidgad verktygslåda. 
 
Ett liknande betraktelsesätt kan appliceras på NJA 1983 s. 332 (3.2.1) och 
NJA 1988 s. 408 (2.2.3.1). I det förra fallet hävdade svaranden att 
rembursvillkoret stred mot såväl 33 § som 36 § AvtL. Parterna inlät sig 
aldrig i något resonemang utifrån en dold kontroll även om ett sådant hade 
varit möjligt att föra. Det kan nämnas att villkoret inte varit föremål för 
individuell förhandling. Vidare fick tillämpningen av det tämligen 
långtgående effekter för svarandens möjlighet att kontrollera sitt utbyte av 
huvudavtalet då banken gavs rätt att ändra typen av varor för vilka denne 
ålades betalningsskyldighet. En sådan konsekvens skulle kunna hävdas vara 
mindre förutsebar för svaranden vid avtalets tillkomst. Oklarhetsregeln 
skulle därvid kunna fälla ett slutligt avgörande. Svarandens val av grunder 
styrde emellertid domstolen in på den öppna kontrollens domäner.225 På 
motsvarande sätt blev 36 § AvtL inte aktuell i NJA 1988 s. 408. Enligt min 
mening skulle dock en öppen kontroll kunna göra tjänst under förutsättning 
att det lagts fram som en rättslig grund. Försäkringsbolaget uppfyllde inte 
sin klargörandeplikt vid avtalets tillkomst, och avtalet fick ett för 
försäkringstagaren oförmånligt innehåll. Det reella försäkringsskyddet var 
begränsat på ett sätt som innebar att det kom försäkringstagaren tillgodo 
endast i speciella situationer, och inte i mer vanligt förekommande fall. 
Begränsningen i omfattning medförde sannolikt inte en motsvarande 
begränsning beträffande premien. Sålunda skulle en disproportion mellan 
parternas prestationer kunna skönjas.226

 
Om lagstiftaren verkligen hade velat ”öppna” upp kontrollen av oskäliga 
avtalsvillkor borde en kodifiering av reglerna för tolkning och utfyllning av 
avtal samt reglerna om införlivning av standardvillkor ha ägt rum. På så vis 
hade ett ofrånkomligt och enhetligt regelverk stått till domstolarnas 
förfogande. 36 § AvtL är ingen tolkningsregel och kan därför inte fylla en 
sådan funktion genom att ersätta andra påstått mer diffusa regler. Faktum 
kvarstår: tolkning av avtal är nödvändigt och regler härför finns även om de 
ej är lagstadgade. Domstolarna kommer således även i fortsättningen att 
tillämpa dem. Jag ställer mig vidare frågande till vilka egentliga förtjänster 
en lagstiftning på den dolda kontrollens område skulle innebära. I 
förarbetena till såväl 36 § AvtL227 som AVLK228 talas om ökad 
förutsebarhet och rättssäkerhet samt att generalklausulen skulle ha ett 
koncentrerat och lättöverskådligt innehåll, men man kan undra hur 
                                                 
225 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 110. 
226 Jfr Svensson, Tolkning och bristande finhet, s. 468 ff, ovan 2.2.3.1 not 87. 
227 Prop. 1975/76:81 s. 103. 
228 Prop. 1994/95:17 s. 81. 
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förutsebar ett lagrum som 36 § AvtL i realiteten är. En kodifiering av 
reglerna inom ramen för den dolda kontrollen hade sannolikt behövt inta 
samma gummiartade form för att inte skapa en alltför omfattande stelhet i 
rättstillämpningen. Då reglerna sedan lång tid tillbaka etablerats och vunnit 
genomslag i rättpraxis och doktrin torde det mått av förutsebarhet, vilket är 
möjligt att uppnå med detta slags bestämmelser, redan råda. 
 

5.2 Förhållandet mellan de 
marknadsrättsliga och de civilrättsliga 
reglerna om oskäliga avtalsvillkor 

Det har ovan (3.2.4) framhållits att ett syfte med införandet av 36 § AvtL 
var att åstadkomma någon form av parallellitet mellan de civilrättsliga 
generalklausulerna och generalklausulen i dåvarande avtalsvillkorslagen. 
Bland annat av det skälet valdes rekvisitet ”oskäligt” i stället för 
”otillbörligt”. Något oklart är emellertid i vilket avseende en parallellitet var 
eftersträvansvärd. Regelkomplexen är i grunden av vitt skilda slag även om 
de båda tillämpas på avtalsvillkor. Vidare skiljer sig instansordning och 
processuella regler åt i icke ringa utsträckning. Å ena sidan finns ett 
treinstansförfarande, å andra sidan endast en instans. 
 
När det gäller de oskälighetsbedömningar de allmänna domstolarna och MD 
gör skall poängteras att själva uttrycket ”oskäligt” är ett av få gemensamma 
drag hos 36 § AvtL och avtalsvillkorslagarna. Domstolarnas 
tillvägagångssätt vid dessa bedömningar rör sig på olika plan. MD för ett 
typiserat resonemang med ett kollektiv som skyddsobjekt medan de 
allmänna domstolarna är begränsade till de i den aktuella tvisten inblandade 
parterna. Vidare drabbar ett förbud från MD inte en avtalspart direkt. Sådan 
tillämpning av det ifrågavarande villkoret som ägt rum före MD:s prövning 
berörs överhuvudtaget ej. Ett eventuellt förbud inriktar sig således mot 
framtida användning av samma eller liknande avtalsvillkor. Det motsatta 
gäller vid en civilrättslig prövning varvid ett redan ingånget avtal kan 
jämkas eller lämnas utan avseende. Ett avgörande av HD har dessutom 
ingen rättskraft i samma mening som ett av MD meddelat förbud, utan är 
inskränkt till det föreliggande avtalsförhållandet. Även om 
oskälighetsbedömningarna har olika utgångspunkter kan vissa likheter, 
beträffande de överväganden som görs, skönjas. Såväl 36 § AvtL som 
reglerna i avtalsvillkorslagarna reagerar mot oskäliga obalanser vilka 
orsakas av en viss avtalsreglering. Eftersom ”oskäligt” är ett begrepp med 
relativ innebörd krävs i båda fallen ett jämförelseobjekt. Tvingande och 
dispositiv rätt har härvidlag fått en betydande funktion, vilket måhända är 
mer framträdande gällande den marknadsrättsliga regleringen än den 
civilrättsliga. Det torde ha att göra med att den senare tillåter fler typer av 
jämförelseobjekt då även rent partsspecifika omständigheter tillmäts 
betydelse. Av den anledningen kan avvikelser från bland annat etablerat 
partsbruk få inverkan på resultatet. Att ingripa mot avtalsvillkor som skapar 
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en oskälig obalans i avtalsförhållanden är följaktligen något som förenar de 
civil- och marknadsrättsliga oskälighetsbedömningarna. 
 
De befintliga likheterna avslöjas vid en systematisering av de villkor som 
förbjudits av MD. Det mönster som därvid skönjas kan beskrivas på 
följande sätt. När det gäller AVLK kommer naturligen den tvingande 
konsumentlagstiftningen i förgrunden. Den största gruppen av villkor som 
förbjudits har, på ett eller annat sätt, ansetts stå i strid med den. Det handlar 
då främst om långtgående ansvars- eller påföljdsfriskrivningar, 
hävningsvillkor, reklamationsbestämmelser etcetera. I avsaknad av 
tvingande rätt skjuts dispositiv rätt fram som måttstock. Enbart 
omständigheten att ett villkor avviker från sådana regler medför, vilket lätt 
inses, inte att det är oskäligt. Härvidlag blir i stället graden av avvikelse 
relevant. Andra villkor som utmärker sig är sådana vilka medger endera 
parten en mer eller mindre ensidig bestämmanderätt. Bestämmanderätten 
kan ta sikte på såväl fortlöpande förändringar, såsom prisjusteringar, som 
valrätt, i något väsentligt hänseende, i en framtida uppkommen situation. I 
ett par avgöranden har MD tillika klargjort att avtalsvillkorslagarna inte 
utgör verktyg för allmän priskontroll. Av den anledningen har processer mot 
sådana villkor lämnats utan bifall. 
 
Slutsatsen som kan dras av MD:s praxis är följaktligen att innehållet i själva 
oskälighetsbedömningen påminner mycket om den civilrättsliga 
oskälighetsbedömningen enligt 36 § AvtL. Samma villkorstyper återfinns i 
både förarbeten och rättspraxis till den senare. Skillnaderna, vilka i och för 
sig är betydelsefulla, ligger således snarare i ansatsen till prövningen och på 
det processuella planet. 
 
En fråga som kan ställas är vilken betydelse ett avgörande från MD har när 
HD har att ta ställning till ett avtalsvillkor utifrån 36 § AvtL och vice versa. 
Spörsmålet har uppmärksammats i förarbetena till såväl generalklausulen 
som AVLK. Av dessa uttalanden framgår att de grundläggande principiella 
skillnaderna mellan regelsystemen medför att de allmänna domstolarna och 
MD är fullständigt fristående från varandra och därmed ej bundna av 
varandras avgöranden.229 Samtidigt påpekas att de respektive domstolarna i 
regel tar stor hänsyn till den rättspraxis som utbildats. 
 
Det är enligt min mening en självklarhet att MD bör ta HD:s avgöranden i 
beaktande och att HD likaså tar hänsyn till fall som prövats av MD. Givetvis 
föreligger ingen absolut bundenhet åt någotdera hållet, men domstolarna har 
att tillämpa gällande rätt utifrån den information rättskälleläran 
tillhandahåller.230 Därvid blir rättspraxis från såväl MD som HD aktuell. 
Det kan exempelvis nämnas att MD vid tillämpning av avtalsvillkorslagarna 
har att jämföra det aktuella avtalsvillkoret med bland annat tvingande rätt. 
Vidare kan konstateras att, oaktat att avtalslagen till stora delar är dispositiv, 
                                                 
229 Prop. 1975/76:81 s. 131 f. Prop. 1994/95:17 s. 24. 
230 Här anläggs ett rättspositivistiskt synsätt varigenom gällande rätt definieras med stöd av 
sociala fakta såsom att en lag stiftats samt att den uttolkas på ett visst sätt av domstolarna. 
Se Dahlman, Rättspositivismens ekonomiska grund, s. 43 ff. Hellner, Rättsteori, s. 22. 
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36 § AvtL, i likhet med övriga bestämmelser i 3 kap. AvtL, är tvingande. 
Parter kan sålunda ej komma överens om att 30, 33 och 36 §§ inte skall äga 
tillämpning på deras avtal. Om ett avtalsvillkor skulle strida mot 36 § AvtL 
utgör det som jag ser det ett skäl för MD att förbjuda detsamma. För att MD 
på ett så precist sätt som möjligt skall kunna tolka 36 § AvtL är det naturligt 
att den rättspraxis som utvecklats av HD, såsom prejudikatbildande instans, 
beaktas. Ett exempel härpå hittas i MD 1978:29 (4.4.1) där MD i sin 
bedömning av en klausul, vilken gav näringsidkaren ensidig 
bestämmanderätt i vissa frågor rörande ställd säkerhet och hävning, 
resonerade kring 36 § AvtL och dess förarbeten. 
 
Liknande argumentation kan föras avseende inverkan av MD:s avgöranden 
på de allmänna domstolarnas dömande verksamhet. Av naturliga skäl kan 
ett av MD meddelat förbud inte per automatik konstituera oskälighet enligt 
den civilrättsliga generalklausulen. En civilrättslig prövning tillåter som sagt 
att omständigheter vilka är hänförliga till den specifika avtalssituationen 
vägs in. Det finns dock en del intressanta karaktärsdrag hos 
avtalsvillkorslagarna och ur dem härledda förbud vilka kan vara värda att ta 
fasta på inom ramen för en civilrättslig oskälighetsbedömning. 
 
Tittar man först litet närmare på rättskraften av ett avgörande, främst förbud, 
av MD märks att den inte nödvändigtvis är begränsad till den i processen 
inblandade näringsidkaren. MD kan utsträcka förbudet till att omfatta även 
en sammanslutning av näringsidkare som använder eller rekommenderar 
användning av ett oskäligt avtalsvillkor (3 § 3 st AVLK). På så vis är det 
möjligt att ett förbud får direkt verkan mot andra rättssubjekt än de som 
deltagit i målet. Även om jämförelsen inte är helt rättvisande kan en viss 
parallell dras till hur lagstiftning, eller rättsnormer i övrigt, skall utformas 
enligt regeringsformens bestämmelser. Av 8 kap. 2 och 3 § § samt 11 kap. 2 
§ RF framgår att riksdagens, och i vissa fall regeringens, beslut skall ta sikte 
på ett kollektiv av rättssubjekt medan domstolarnas beslut avser ett enskilt 
fall. Det är, enligt mitt förmenande, inte alltför avlägset att hävda att MD:s 
roll i viss mån avviker från den traditionella domstolsfunktionen. 
 
Potentialen i ett MD-förbuds rättskraft är en omständighet värd att hålla i 
minnet vid en oskälighetsbedömning enligt 36 § AvtL. Precis som 
framhållits ovan (3.2.4) stänger lagrummet inte dörren för några 
hänsynstaganden varför rättspraxis kring avtalsvillkorslagarna kan vara nog 
så beaktansvärd. För det fall samma näringsidkare som meddelats ett förbud 
skulle uppträda i en civilrättslig tvist med samma avtalsvillkor skall det som 
jag ser det ganska mycket till för att 36 § AvtL inte skall kunna tillämpas. 
Frågan är hur speciella omständigheterna i det enskilda fallet skall vara för 
att ett frångående av MD:s bedömning skall vara befogad. Det torde i och 
för sig inte vara uteslutet att sådana situationer kan uppstå, men de rör sig 
högst sannolikt om ytterlighetsfall. Det vore, enligt min mening, märkligt 
om ”en del av rättssystemet” förbjuder ett visst agerande medan ”en annan 
del av samma rättsystem” anser samma agerande vara tillåtligt. En 
finansiellt stark näringsidkare skulle kunna göra företagsekonomiska 
kalkyler på grundval av det vite som döms ut om ett förbudsbelagt villkor 
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tillämpas samt chansen för att en allmän domstol i stället släpper igenom 
villkoret utan att det jämkas. Sålunda skulle det kunna vara lönsamt att bryta 
mot ett förbud. 
 
Ytterligare en faktor att komma ihåg är EG-rättens inverkan på svensk rätt. 
AVLK tillkom i stor utsträckning på grundval av direktivet 93/13EEG. I en 
bilaga till direktivet presenteras en så kallad grå lista på villkor vilka typiskt 
sett är att anse som oskäliga i avtalsförhållanden mellan näringsidkare och 
konsumenter. Förutsatt att denna lista även kan tjäna som underlag för en 
tillämpning av 36 § AvtL utgör den en tidigare saknad vägledning för 
civilrättsliga oskälighetsresonemang. Ett problem är att listan ej införts i 
svensk lagstiftning utan endast i förarbetena till AVLK. Det kan vara svårt 
att vid en analys av 36 § AvtL stödja sig på förarbeten till en lag av helt 
annan rättslig karaktär. Åtminstone har lagrådet givit uttryck för en sådan 
ståndpunkt.231 Frågan är härvidlag om inte listan i egenskap av bilaga till 
EG-direktivet kan få en mer kvalificerad betydelse i civilrätten. Art. 10 i 
EG-fördraget (Romfördraget) återger ett slags lojalitets- eller 
samarbetsförpliktelse för medlemsstaterna med innebörden att lämpliga 
åtgärder skall vidtas i syfte att uppfylla de skyldigheter som följer av 
fördraget eller åtgärder vidtagna av EU:s institutioner. Medlemsstaterna 
skall avstå från agerande som riskerar äventyra fördragets mål. I EG-
domstolens praxis har principen om direktivkonform tolkning utvecklats, 
vilken innebär att nationell rätt skall tolkas i ljuset av EG-rätten.232

 
Mot den nyss beskrivna bakgrunden kan argumenteras för att EG-rätten kan 
utgöra en brygga mellan villkorslistan och 36 § AvtL. Några exempel ur den 
ifrågavarande listan skall nu ges. Sammanlagt anges 17 typer av klausuler 
och de kan lämpligen delas in i fyra huvudgrupper233: 1) Villkor som 
tillerkänner endera parten en ensidig rätt att påverka viktiga omständigheter 
eller att bryta avtalet. 2) Villkor som ger uttryck för en disproportionalitet 
mellan parternas förpliktelser. 3) Villkor vilka lägger en oskäligt ensidig 
börda på endera parten. 4) Oskäligt långtgående friskrivningsklausuler. Med 
denna grova indelning som utgångspunkt kan konstateras att samtliga 
grupper finns nämnda i förarbetena till 36 § AvtL.234 Det kan därför vara 
förtjänstfullt för de allmänna domstolarna att jämföra villkoret som är 
föremål för bedömning med typfallen i den gråa listan. Återfinns det däri 
torde en oskälighetspresumtion kunna anläggas, åtminstone i fall där den 
ena parten intar en underlägsen ställning. 
 
Direktivets betydelse för 36 § AvtL kan komma att prövas av HD inom kort. 
HD har meddelat prövningstillstånd i ett fall där en konsument väckt talan 
mot ett företag som bedriver järnvägstrafik.235 Käranden yrkar skadestånd 
på grund av förseningar i trafiken och har som grund för sina yrkanden 

                                                 
231 Prop. 1994/95:17 s. 141. 
232 C-106/89 Marleasing/Comercial Internacional de Alimentación. 
233 Jfr Bernitz, Standardavtalsrätt och EG-direktivet om avtalsvillkor, s. 634 f. 
234 Angående ensidig bestämmanderätt, disproportion mellan förpliktelser och oskälig 
börda, prop. 1975/76:81 s. 118 f. Beträffande friskrivningsklausuler, a. prop. s. 143 ff. 
235 Mål nr. FT 3739-04, Svea hovrätt. 

 96



åberopat 36 § AvtL då standardvillkoren skulle anses oskäliga beträffande 
den ersättning en resenär är berättigad till vid förseningar. I sin utveckling 
av talan gör käranden en speciell koppling mellan 93/13EEG och 
generalklausulen. Han anser att de allmänna villkoren strider mot direktivet 
”och därmed mot 36 § avtalslagen”. TR:n, vars dom fastställdes av HovR:n 
utan vidare motivering, ogillade käromålet utan att beröra förhållandet 
mellan direktivet och 36 § AvtL.236

 
Även om de inte är många finns det exempel på fall där HD utrett relevant 
rättspraxis från MD och använt den som en del av det underlag som 
grundade oskälighetsbedömningen. Ett sådant avgörande är NJA 1981 s. 
711 (3.3.1) i vilket HD hade att ta ställning till en skiljeklausul i ett 
entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument. HD konstaterade 
därvid att MD i åtminstone tre avgöranden förbjudit den typen av villkor 
samt att skiljeförfarande uteslutits i ett framförhandlat branschavtal. 
Problemet med skiljeklausuler i konsumentförhållanden är som tidigare 
påpekats numera löst i lagstiftning, men det fråntar inte fallet det principiella 
i att den marknadsrättsliga praxisen fick betydelse för den civilrättsliga 
oskälighetsbedömningen. 

5.3 Hur ser skyddet mot oskäliga 
avtalsvillkor ut i svensk rätt? 

En analys av det i svensk rätt existerande skyddet mot oskäliga avtalsvillkor 
görs bäst utifrån en åtskillnad mellan två typer av avtalsförhållanden. Den 
första utgörs av de fall där en näringsidkare ingår avtal med en konsument, 
och den andra rör situationer där båda avtalsparterna är näringsidkare.237 
Det kan redan såhär inledningsvis, kanske inte helt förvånande, avslöjas att 
skyddet avseende den första typen är vida mer omfattande än dito för den 
andra. 
 
För att börja med konsumentavtalen kan konstateras att det samlade 
tvingande regelverket238, som kringgärdar olika typer av avtal vilka 
konsumenter ingår med näringsidkare, är tämligen vittgående. I denna 
uppsats har uppmärksamheten riktats mot 36 § AvtL och 
avtalsvillkorslagarna, men civilrätten erbjuder också andra regler vilka med 
fog skulle kunna påstås utgöra ett slags skydd mot oskäliga avtalsvillkor. 
Detta oaktat att de inte innehåller rekvisitet ”oskäligt”. De bestämmelser jag 
har för ögonen är bland annat de lagar vilka återges ovan i 1.1. Reglerna där 
är tvingande till konsumentens förmån och eventuella avvikelser från dem 
innebär att det aktuella avtalsvillkoret blir ogiltigt. 
 
Det är dock tydligt att 36 § AvtL när den tillkom på 1970-talet var tänkt att 
fylla en mer generell funktion såsom ett skydd för konsumenter i 
                                                 
236 Se även RH 2006:67 (ovan 3.2.4). 
237 Visserligen kan privatpersoner ingå avtal med varandra men de fallen lämnas härvidlag 
åsido. 
238 Det skulle kanske kunna kallas för konsumenträtt eller konsumentlagstiftning. 
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förmögenhetsrättsliga avtal. Till skillnad från de andra tvingande lagarna är 
generalklausulen inte låst till en viss avtalstyp utan har en mer omfattande 
spännvidd. Dessutom möjliggör den mer ”skräddarsydda” lösningar i det 
enskilda fallet på grund av jämkning som alternativ rättsföljd.  
 
En konsument som redan ingått ett avtal med en näringsidkare är hänvisad 
till 36 § AvtL i fall något eller några avtalsvillkor medför skeva resultat. Det 
gäller naturligtvis endast då inga andra ogiltighetsregler slår till. På så vis 
finns en möjlighet att reparera en eventuell skada. Det preventiva skyddet 
representeras i stället av AVLK. En skillnad är således att en enskild 
konsument ej blir hjälpt i ett redan existerande avtalsförhållande. Ett förbud 
tar endast sikte på framtida relationer mellan näringsidkaren och dennes 
kunder. Därigenom får konsumenter som kollektiv också ett skydd mot 
oskäliga avtalsvillkor. 
 
Denna principiella åtskillnad mellan det reparativa och det preventiva 
skyddet förefaller spela en mer tillbakadragen roll än vad den kan ge sken 
av. Anledningen härtill kan sökas i HD:s ställning som prejudikatbildande 
instans. Av naturliga skäl åtnjuter rättspraxis från HD en stor auktoritet och 
torde, efter lagstiftning, inta positionen högst upp i rättskällehierarkin239. 
Konsekvensen blir att praxis från HD, i den mån den får generell 
tillämplighet, erhåller stor efterlevnad både i underrätterna och på ett 
förprocessuellt stadium, likt avtalsförhandlingar. Det kan därför 
argumenteras att 36 § AvtL härigenom får en preventiv påverkan på 
parterna vid ingående av avtal. 
 
Näringsidkares skydd mot oskäliga avtalsvillkor är ej tillnärmelsevis lika 
preciserat som konsumenters. Utifrån de regler som tagits upp i denna 
uppsats kan hävdas att en formell överensstämmelse mellan skyddet för 
näringsidkare respektive konsumenter föreligger. 36 § AvtL gäller även i 
kommersiella förhållanden och det finns en avtalsvillkorslag för 
näringsidkarfall. En sådan generell slutsats är dock alltför långtgående. Att 
tala om näringsidkare som en homogen grupp låter sig nämligen inte göras. 
En uppdelning mellan större och mindre aktörer måste göras även om det är 
omöjligt att med skärpa ange några typer av gränser för tillhörigheten i 
respektive kategori. 
 
Vad som är att betrakta som en större respektive mindre näringsidkare är en 
relativ fråga vars svar är avhängigt av medkontrahentens storlek. Sålunda 
kan urskiljas rena kommersiella förhållanden där parterna anses jämbördiga 
samt ett slags ”semikommersiella” förhållanden där den ena näringsidkaren 
intar en underlägsen ställning. Vad beträffar den förra typen kan konstateras 
att jämkningsmöjligheterna i 36 § AvtL är begränsade. Denna restriktivitet 
anbefalldes i förarbetena till lagrummet vilket också antyds i dess andra 
stycke.240 Samma riktlinjer ges i 2 § AVLN. Principen att avtal skall hållas 
väger således tämligen tungt i fall där ingendera avtalsparten intar ett 
styrkemässigt underläge. 
                                                 
239 Här avses den civilrättsliga rättskällehierarkin. 
240 Prop. 1975/76:81 s. 104 f. 
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Annorlunda förhåller det sig med den senare typen. Såväl 36 § AvtL som 
reglerna i AVLN är tänkta att fungera som ett skydd för underlägsna 
avtalsparter, i detta fall småföretagare. Sett ur det perspektivet skulle 
domstolarna vara ungefär lika benägna att jämka ett avtal med en 
underlägsen näringsidkare som ett avtal med en konsument. Anledningen är 
att de båda är i behov av samma form av skydd. Som framgått av den ovan 
företagna genomgången av rättspraxis från framförallt HD har jämkning 
skett främst i fall där en av näringsidkarna intagit en underlägsen 
ställning.241 Det intryck jag fått är likväl att ganska höga trösklar skall 
överklivas för att jämkning skall komma att ske. En utveckling av detta 
resonemang följer nu. 
 
Ett önskemål från lagstiftarens sida var att utöka domstolarnas möjligheter 
att ingripa i obalanserade avtalsförhållanden.242 Av det skälet borttogs 
uppenbarhetsrekvisitet, vilket återfanns i den tidigare 8 § SkbrL. Frågan är 
emellertid om detta önskemål fått något praktiskt genomslag i praxis. 
Personligen är jag tveksam. Efter generalklausulens tillkomst krävs ”endast” 
att ett avtalsvillkor är så otillbörligt att det framstår som oskäligt. Möjligen 
var domstolarna oerhört obenägna att tillämpa 8 § SkbrL, eller allmänna 
rättsprinciper om oskäliga avtalsvillkor, tiden före 1976 och kanske har en 
viss uppluckring skett i och med 36 § AvtL, men det handlar sannerligen 
inte om någon jämkningsfrossa. Tvärtom menar jag att en ganska 
långtgående restriktivitet alltjämt iakttas vilket inte ligger helt i linje med 
förarbetsuttalandet. Mot bakgrund av denna kvarstående restriktivitet i 
tillämpningen av jämkningsreglerna kan man fråga sig om det finns ett 
osynligt kvalifikationsrekvisit i 36 § AvtL. Om det inte är ”uppenbart”, 
vilket det uppenbarligen inte kan vara, kanske det krävs att ett avtalsvillkor 
skall vara ”påtagligt”, ”betydande” eller ”avsevärt” oskäligt för att jämkning 
skall ifrågakomma. En sådan känsla infinner sig vid en genomgång av den 
rättspraxis som utvecklats kring generalklausulen.243

 
Det nyss framhållna kan illustreras med hjälp av minoritetens i HD votum i 
NJA 1941 s. 150244. Minoriteten befriade den påstådda borgensmannen med 
en tillämpning av grunderna för dåvarande 8 § SkbrL. Förbindelsens plats 
och det sammanhang vari den förekom, innebar, enligt minoriteten, en risk 
för att en undertecknare därav missuppfattar att han eller hon de facto 
ikläder sig ett efterborgensansvar. Sammanfattningsvis gjorde svårigheterna 
att förstå förbindelsens innebörd och omständigheterna i övrigt att ett 
åberopande av densamma framstod som otillbörligt. 
 
Frågor man kan ställa sig är dels hur situationen bedömts i dag mot 
bakgrund av 36 § AvtL, och dels om, och i så fall på vad sätt minoritetens 
resonemang avviker från modernare domskäl med 36 § AvtL i förgrunden. 

                                                 
241 Se t.ex. NJA 1987 s. 639 och NJA 1989 s. 346. Jfr NJA 1992 s. 782. 
242 A. prop. s. 102 f. 
243 Ett möjligt undantag från denna trend är NJA 1989 s. 346 där HD enligt min mening 
tillämpade 36 § AvtL generöst. Likaså hovrätten i RH 14:80. 
244 Avgörandet refereras ovan, 2.2.3.1. 
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Givet är, enligt min mening, att HD även efter det att generalklausulen trätt i 
kraft hade tolkat förbindelsen. Resultatet av tolkningsoperationen framstår 
dock som mer osäkert. En möjlighet är att den dolda kontrollen hade fått stå 
tillbaka till förmån för en öppen. Kanske hade en tolkning i dag inte 
inneburit det slut vartill majoriteten i 1941 års fall kom, men det torde i 
sådant fall knappast bero på en tilltagande motvilja att använda sig av en 
dold kontroll, utan snarare på att en helt ny uppsättning justitieråd, skolade i 
en annan tidsanda, helt enkelt gjort en annan tolkning av förbindelsen. 
Vidare är jag benägen att hävda att resonemanget kring grunderna för 8 § 
SkbrL inte avviker från ”det gängse resonemanget” kring 36 § AvtL på ett 
sådant sätt som departementschefen spådde inför ikraftträdandet av den 
senare bestämmelsen. Det numera bortgångna uppenbarhetsrekvisitets ande 
kan således sägas hemsöka 36 § AvtL. 
 
Vid en jämförelse mellan skydden för konsumenter respektive 
småföretagare märks att konsumentskyddet blivit mycket mer preciserat än 
småföretagarskyddet. Fenomenet är tydligast i marknadsrätten där den 
rättspraxis som tillkommit i anslutning till AVLK är vida mer omfattande än 
den som utvecklats kring AVLN. Endast en handfull avgöranden enligt den 
senare lagen har tagits upp av MD sedan dess tillblivelse på 1980-talet. 
Orsaken härtill har diskuterats ovan (4.1) och torde vara att småföretagare 
inte har någon motsvarighet till konsumenternas KO/KOV.245 Det 
ankommer således på en sammanslutning av näringsidkare eller enskilda 
näringsidkare att driva förbudsprocesser. I de sistnämnda fallen talar 
företagsekonomiska skäl mot att engagera sig i en marknadsrättslig 
procedur. Ett förbud hjälper inte näringsidkaren avseende redan ingångna 
avtal utan endast för framtiden. Konsekvensen blir att enskilda aktörer 
saknar incitament att driva en förbudstalan angående avtalsrelationer av 
tillfällig art.246 Motsatsen skulle följaktligen gälla i fall då den förfördelade 
näringsidkaren förväntas ingå fler avtal med sin medkontrahent i framtiden. 
En fråga som kan ställas är hur denna brist på precision i det 
marknadsrättsliga skyddet för småföretagare kan avhjälpas på grundval av 
gällande bestämmelser. 
 
I 36 § 2 st AvtL föreskrivs att särskild hänsyn skall tas till behovet av skydd 
för den som i egenskap av konsument eller eljest intar en underlägsen 
ställning. Även om lagrummet har konsumentperspektivet för ögonen får 
det anses klart att det väsentliga inte är vilken etikett som kan appliceras på 
det aktuella rättssubjektet. I stället handlar det om ett skyddsbehov och detta 
skyddsbehov kan liknas vid det som konsumenter i allmänhet har. HD har 
påpekat att småföretagare många gånger kan befinna sig i en 
konsumentliknande ställning vilket motiverar likartade överväganden inom 

                                                 
245 Enligt min mening vore en sådan inrättning högst önskvärd. 
246 Samma argument kan anföras av MD mot att meddela förbud då kravet att ett förbud 
skall vara påkallat från allmän synpunkt inte är uppfyllt. Det kan dock tänkas att den 
näringsidkare som formulerat det potentiellt oskäliga villkoret kommer att tillämpa det mot 
andra näringsidkare i en position liknande den som den enskilda småföretagaren befann sig 
i. 
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ramen för 36 § AvtL.247 En liknande formulering återfinns i 2 § AVLN där 
behovet av skydd för den part som intar en underlägsen ställning särskilt 
skall beaktas.248 Slutsatsen som kan dras av det nu anförda är alltså att 
skyddsbehovet är av primär betydelse och inte hänförligheten till viss 
kategori av rättssubjekt. 
 
Småföretagarnas, många gånger, underlägsna ställning uppmärksammades i 
förarbetena till 36 § AvtL.249 Likheterna med konsumenter föreslogs, i vissa 
fall, kunna leda till en analogisk tillämpning av konsumentlagstiftning. En 
förutsättning är därvidlag att relevanta likheter mellan direkt och analogt 
tillämpningsområde kan skönjas. En tanke jag skulle vilja väcka mot 
bakgrund härav berör den högst begränsade tillgången av rättspraxis 
gällande småföretagares skydd enligt reglerna i AVLN. Kanske skulle det 
vara möjligt att på motsvarande sätt använda sig av marknadsrättsliga 
konsumentregler på fall där småföretagare intar en konsumentliknande 
ställning. I sådant fall skulle MD:s praxis enligt AVLK kunna användas som 
visst stöd för att närmare bedöma vad som får anses skäligt i 
näringsidkarförhållanden. MD skulle sålunda i mål rörande AVLN kunna 
söka vägledning i sina egna avgöranden i konsumentfall.250 På liknande sätt 
skulle det vara möjligt för de allmänna domstolarna, och ytterst HD, att, 
likaväl som i konsumentavtal, ta hänsyn till AVLK-praxis i avtal med 
småföretagare. Allt beroende på att det underliggande syftet eller ändamålet 
med reglerna är detsamma, det vill säga att erbjuda ett förstärkt skydd för 
rättssubjekt i behov därav. 
 
Jag skulle även vilja fälla några kommentarer om 36 § AvtL i egenskap av 
förmögenhetsrättslig generalklausul. Det inses ganska lätt att dess 
tillämpningsområde är mer vidsträckt än det hos de övriga bestämmelserna i 
3 kap. AvtL. 28–33 §§ tar samtliga endast hänsyn till omständigheterna vid 
avtalets, eller rättshandlingens, tillkomst. På så vis utelämnas sådant som 
inträffat efter denna tidpunkt. Vidare innehåller de åtminstone någon typ av 
subjektivt rekvisit vilket i många fall kan innebära bevissvårigheter. 
Ytterligare en skillnad är att en domstol som finner någon av reglerna 
tillämplig är nödgad att ogiltigförklara avtalet. I ett fall där någon av dessa 
ogiltighetsregler är tillämplig samtidigt som 36 § AvtL är det torde den 
speciella ogiltighetsregeln äga företräde jämlikt principen lex specialis legi 
generali derogat (speciallag framför lag av allmän karaktär).251 I konflikt 
med 33 § är situationen troligen litet mer osäker då nämnda princip 

                                                 
247 Se t.ex. NJA 1987 s. 639 och NJA 1992 s. 290. 
248 Prop. 1983/84:92 s. 21. 
249 Prop. 1975/76:81 s. 121 f. 
250 Det skall här anmärkas att MD har använt sig av det berömda förarbetsuttalandet i 1971 
års förarbeten till den tidigare avtalsvillkorslagen även i avgöranden enligt AVLN. 
Förarbetsuttalandet tog som bekant endast sikte på konsumentavtal. Se t.ex. MD 1995:3 och 
MD 2006:30. 
251 Med förbehåll för av parterna framförda yrkanden och grunder, jfr 17 kap. 3 § RB. Se 
prop. 1975/76:81 s. 116. 
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svårligen låter sig tillämpas i ett fall av två generalklausuler.252 Jag är dock, 
med hänvisning till de ovan framförda skillnaderna, benägen att hävda att 33 
§ är ”mer speciell” än 36 §. 
 
I och med införandet av 36 § AvtL kan hävdas att en allmän 
jämkningsmöjlighet tillförts de andra bestämmelserna i 3 kap. AvtL. 
Samtliga de situationer som beskrivs i 28–31 samt 33 §§ torde i de allra 
flesta fall betraktas som oskäliga enligt 36 §. Personligen har jag svårt att 
tänka mig något fall där så ej skulle vara fallet. Något som kunde vara ett 
problem tidigare var att domstolarna, då förutsättningarna enligt något av 
lagrummen var för handen, hade endast ett handlingsalternativ. Parterna har 
nu en möjlighet att infoga exempelvis en ocker- eller sveksituation i 36 §:s 
systematik och yrka jämkning i stället för ogiltighet. Avtalslagens verktyg 
har därigenom blivit mer flexibla och användbara. 
 
Det lär inte vara särskilt ovanligt att nyttan med 36 § AvtL påstås vara 
överdriven. Vid ett första påseende förefaller den vara gummiartad och svår 
att ta på. Till skillnad från många andra civilrättsliga regler innehåller den få 
lättdefinierbara rekvisit vilket försvårar användningen. Risken blir därför att 
ord som ”slasktratt” nyttjas för att beskriva lagrummet. Tanken med 36 § 
AvtL var emellertid inte att förse marknaden med en slasktratt. Det 
skamfilade ryktet beror sannolikt i stor utsträckning på en slarvig 
användning. Att inför en domstol kräva att ett avtalsvillkor skall jämkas för 
att det är ”oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid 
avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i 
övrigt” är i allmänhet inte tillräckligt. Om ett sådant förfaringssätt breder ut 
sig kan det få konsekvensen att såväl domstolar som motpartsombud får 
intrycket att vederbörande inte har något att komma med. Snarare speglar 
det en brist på argument vilken i sin tur renderar i ett slags nödlösning. 36 § 
AvtL ställer högre krav på tillämparen än vad andra regler kanske gör. Väl 
strukturerade och presenterade resonemang kring dess tillämplighet 
avseende ett särskilt avtalsvillkor ökar säkerligen chanserna till framgång 
och det är så en generalklausul måste utnyttjas. Det är min övertygelse att 36 
§ AvtL med en sådan ansats kan utgöra ett verkningsfullt redskap i 
kontrollen av oskäliga avtalsvillkor. 
 

                                                 
252 En möjlig invändning häremot är att 33 § endast är tillämplig i fall av tro och heder, och 
att dess tillämpningsområde därför skulle vara snävare. Samma argument kan emellertid 
framföras utifrån 36 § om oskälighetsfall. 
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