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Sammanfattning 

I avtalsförhållanden mellan näringsidkare råder det inte alltid jämlikhet utan den ena 

parten kan på grund av olika omständigheter inta en underlägsen ställning. Även om 

näringsidkare ofta har möjlighet att själva ta tillvara på sina intressen, behöver de ett 

visst skydd. Vilka dessa skydd är och mot vilka missförhållanden näringsidkare skall 

skyddas ämnar denna uppsats utreda.  

Huvudprincipen i avtalsrätten är att avtal skall hållas och att parterna fritt får avtala vad 

det önskar. För att skydda part som intar en underlägsen ställning har dessa principer 

lättats upp och skyddsprinciper vuxit fram. Skyddsprinciperna har till syfte att skydda 

parts intressen när behov föreligger. Ett rättsskydd kan antingen ges preventivt genom 

att förebygga att skada sker, eller repressivt genom gottgörelse när skada skett.  

Inom avtalsrättens område finns det ett antal lagar vars regler syftar till att skydda när-

ingsidkare som intar en underlägsen ställning. Det finns ett antal principer i både lag 

och doktrin som ger uttryck för ett skyddssyfte. Inom avtalsrättens område kan tre typer 

av skydd utläsas. Rättviseskydd är det tydligaste skyddet, vars syfte är att skapa en ba-

lans mellan parterna och hindra att den ena parten kan erhålla oskäliga fördelar. Ett rätt-

viseskydd finns uttryckt i de lagar som anger att hänsyn skall tas till part som intar en 

underlägsen ställning och i de lagar som anger att villkor som är till nackdel för en viss 

part är ogiltiga eller skall jämkas. Dessa skydd återfinns främst i 36 § AvtL och AVLN, 

men även bland annat i transportlagarna, räntelagen och lag om handelsagentur. Ett 

ekonomiskt skydd bygger på att skydda part mot förluster. Ekonomiskt skydd finns ut-

tryckt i de lagar som ger part rätt till ersättning för uppkommen skada. Det återfinns 

bland annat i 36 § AvtL, lag om avtalningsköp och KL med flera. Ändamålet med det 

sociala skyddet är att ge part en trygghet. Genom det sociala skyddet skall part skyddas 

mot oförutsedda händelser. Det sociala skyddet ges repressivt, efter att en avtalsstörning 

har skett. De lagar som innehar ett socialt skydd förstärker parts trygghet. Detta syns 

bland annat i JB, räntelagen och lag om avbetalning.  

AVLN är en av de tydligaste skyddslagstiftningarna. Dess syfte är att skydda part som 

intar en underlägsen ställning mot oskäliga avtalsvillkor. AVLN ger främst ett rättvise-

skydd genom sitt ändamål att förhindra orättvisa avtalsvillkor.  Men genom att skapa 

rättvisa och förhindra tillämpningen av oskäliga avtalsvillkor ges även ett ekonomiskt 

skydd.  

 



 

 

De missförhållanden lagstiftaren vill skydda näringsidkare från och förebygga genom 

skydd i form av rättsregler är ekonomiskt förlust, onödigt betungande åtgärder, oskäliga 

avtalsvillkor och förhindra att andra sociala missförhållanden uppstår. De tre skydden 

går in i varandra och det är inte möjligt att klart skilja dem åt. 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund  

Normalt sett är det konsumenten som anses vara den underlägsna parten i ett avtalsför-

hållande och denna som behöver ett skydd mot näringsidkaren. När det kommer till av-

talsförhållanden mellan näringsidkare är inte alltid parterna jämställda. Den ena närings-

idkaren kan inneha en starkare ställning, antingen som köpare eller säljare. Oftast är det 

mindre företag, så kallade småföretagare som intar denna underlägsna ställning. Det är 

till exempel en underleverantör till ett större företag som är i behov av dess beställning-

ar för att klara sin fortlevnad. Detta innebär att de ibland inte har någon möjlighet att 

förhandla och kan känna sig tvingade att skriva på avtal som egentligen inte är ”bra” för 

dem. De kan tvingas att gå med på ett för högt eller lågt pris, för kort eller för lång leve-

ranstid och så vidare. 

Den viktigaste principen inom svensk avtalsrätt är att avtal skall hållas.
1
 Det är en förut-

sättning för att samhället skall fungera. Att hålla fast vid principen helt och hållet kan 

leda till att avtalen blir oskäliga och svåra att acceptera. Det har på senare år utvecklats 

en mjukare attityd till principen om avtalets bundenhet och skyddsprinciper har utveck-

lats för att ge skydd åt den svagare parten. 

I Sverige fanns det 2005 över 654 000 företag. Av dessa räknas 99 procent som solo-, 

micro-, eller småföretag och endast 1 procent ansågs vara mellanstora och stora före-

tag.
2
 Småföretag har ofta inte tillgång till samma sakkunskap eller ekonomiska och juri-

diska resurser som större företag har.  

Småföretagare, franchisetagare eller andra näringsidkare i underlägsen ställning kan 

ibland jämställas med konsumenter. De har ingen konsumentombudsman som kan föra 

deras talan. Det har ansetts att denna grupp är i behov av ett extra skydd. 1976 ändrades 

36 § i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetens område (AvtL)
3
 till att 

gälla för jämkning av oskäliga avtalsvillkor även mellan näringsidkare.
4
 Genom änd-

ringen kan domstol jämka ett avtalsvillkor som anses oskäligt eller lämna det utan avse-

ende. 1984 kom lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare (AVLN),
5
 som har till syfte 

att skydda näringsidkare som intar en underlägsen ställning mot oskäliga avtalsvillkor. 

Genom AVLN kan MD förbjuda en näringsidkare att fortsätta använda ett visst avtals-

villkor. 

Näringsidkare skall ha rätt till ett adekvat, rättsligt relevant, skydd men det får inte vara 

för snävt. Med ett för starkt tvingande skydd finns det risk för att det blir svårare för 

motparten att agera och förhandla till sig ett förmånligt avtal. Ett skydd skall ge den un-

derlägsna parten ett tillräckligt skydd mot oskäliga avtalsvillkor utan att det snedvrider 

                                                 
1
 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 23. 

2
 Svenskt Näringsliv, Smått om småföretag, s. 6. 

3
 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetens område (AvtL). 

4
 Lag (1976:185) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetens 

område. 

5
 Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare (AVLN).  



 

 
2 

konkurrensen eller drabbar motparten för hårt. Det har under åren vuxit fram en rad oli-

ka skyddsparagrafer för näringsidkare i olika lagar. Det är dock oklart mot vilka miss-

förhållanden som näringsidkare skall skyddas och hur det skall se ut. Det är vilket 

skyddsbehov som dessa näringsidkare bör har som uppsatsen ämnar fördjupa sig i. 

 

1.2   Syfte 

Syftet med denna uppsats är att dels utreda om det finns en samlad uppfattning om vilka 

missförhållanden som näringsidkare utsätts för inom avtalsrätten och som skall före-

byggas genom skydd, dels om lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare ger ett skydd 

mot dessa missförhållanden.  

 

1.3  Avgränsningar   

Då uppsatsen skall analysera vilka missförhållanden som näringsidkare skall skyddas 

från behandlas inte vad ett skydd för konsumenter anses vara. Dock görs vissa jämförel-

ser mot konsumenträtten för att klargöra vissa bitar. 

Uppsatsen avgränsas till att behandla enbart vilket skydd näringsidkare som verkar i 

Sverige är i behov av. Några paralleller eller jämförelser med skyddsbehov i andra län-

der görs icke. Däremot har viss ledning tagits från EG-rätt, då EU:s fördrag och andra 

rättsakter gäller i Sverige som svensk lag.
6
  

Uppsatsen avgränsas till att enbart behandla vilka skyddsbehov som finns för näringsid-

kare inom avtalsrättens område. Exempel på andra områden där ett skyddsbehov kan 

anses föreligga är arbetsrätten, arvsrätten och familjerätten, dessa berörs således inte.
7
 

Enbart skyddslagstiftning som är aktuell idag, kommer att analyseras. Syftet med upp-

satsen är att analysera vilka missförhållanden som en näringsidkare skall skyddas mot 

idag och inte vilka skydd som har funnits för näringsidkare när det kommer till skydds-

lagstiftning.  

 

1.4 Metod 

Det material som har använts vid framställningen av denna uppsats har insamlats genom 

en traditionell juridisk metod. Lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin inom rättsom-

rådet har således granskats. Den allmänna rättskälleläran bygger på att lag går före fö-

rarbeten som går före praxis som i sin tur går före doktrin.
8
 Då syftet med denna uppsats 

inte är att fastställa vilka rättsregler det finns eller hur dessa skall tolkas, har inte 

rättskällehierarkin följts. Fokus är att finna motiven till varför rättsreglerna är utformade 

som de är och vad syftet är med dessa, varför förarbeten och doktrin används i stor ut-

sträckning. 

                                                 
6
 2-3 § lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen (EU). 

7
 Se bl.a. Wilhelmsson, Social civilrätt, s. 72. 

8
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s.34. 
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För att få svar på uppsatsens syfte används gällande rätt för att fastställa vilka lagar 

inom avtalsrätten som erbjuder skydd för näringsidkare. Lagens lydelse anger i många 

fall vilket sorts skydd det är fråga om och hur skyddet skall ges.  

Förarbeten såsom propositioner och utredningar används för att förstå lagstiftarens än-

damål och mening med lagen samt hur denna skall tolkas och tillämpas. Dessa har givits 

stor tillit då förarbeten anses ha ett högt rättskällevärde.
9
 I förarbetena återfinns både en 

allmän motivering till lagens utformning, remissinstansernas åsikter och specialmotiver-

ingar med särskilda kommentarer.
10

  

Förarbetena används bland annat som ett komplement till lagarna i de avsnitt om gäl-

lande rätt som en viktig källa för att finna avsikten med lagen. I förarbetena kan lagens 

eller paragrafens syfte utläsas, hur en paragraf skall tolkas och vilket skydd som para-

grafen skall ge. Även i de delar av uppsatsen som behandlar vad ett skydd är och varför 

näringsidkare har ett behov av skydd har förarbeten används. Detta för att fastställa syf-

tet och avsikten med skydd.  

Som komplement till lag och förarbeten har doktrin använts. Doktrin har en stor bety-

delse för förståelsen av juridiken. Forskare kan själva välja sina frågor och inriktning 

och då fokusera på ett visst område.
11

 Inom avtalsrätten finns det mycket skrivet om 

konsumenters behov av skydd. Att hitta information och åsikter om vilka missförhål-

landen näringsidkare skall skyddas mot har varit svårare. Vad som är skrivet om skydd 

för näringsidkare är av mer allmän natur. Den doktrin som finns är begränsad och upp-

satsen har varit tvungen att luta sig mot några enstaka författare.  

I de avsnitt som behandlar de olika skydden har först doktrin används som huvudsakligt 

material. Doktrin används för att få en bild av vad ett visst sorts skydd innebär. För att i 

möjligaste mån få en så rättvis och trovärdig bild som möjligt av området har flera för-

fattares åsikter kombinerats där det har varit möjligt. De författare som har fått störst 

tillit i uppsatsen, har varit verksamma i flera år och har skrivit flera verk och artiklar 

inom området. Dessa har en viss auktoritet på området och kan därför anses ha stor till-

förlitlighet.
12

 

Trots att det har funnits skyddslagstiftning för näringsidkare i många år är det tunnsått 

med praxis på området. Det beror bland annat på att företag sällan löser sina tvister i 

allmän domstol utan löser dessa genom förlikning eller genom skiljeförfaranden. Något 

som har ökat under senare år.
13

 I de fall det finns praxis används denna för att få med 

fler aspekter på vad ett skydd anses vara. 

 

                                                 
9
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 123-124. 

10
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 128. 

11
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 177. 

12
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 34. 

13
 SOU 1981:31 s. 25, 97 och Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 22-23.   
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1.5 Disposition 

Inledningsvis i det andra kapitlet redogörs varför näringsidkare är i behov av skydd mot 

missförhållanden inom avtalsrätten. Kapitlet ger läsaren en övergripande bild över vad 

ett skydd är och vilka som är i behov av skydd samt varför. Detta för att klargöra bak-

grunden till skyddsbehov för näringsidkare. 

Därefter i det tredje kapitlet förklaras ett antal principer vars syfte är att ge skydd åt part 

inom avtalsrätten. I det fjärde kapitlet presenteras gällande rätt inom det aktuella områ-

det. En redovisning ges över vilka lagar som inom avtalsrätten ger skydd åt näringsidka-

re. Kapitlet avslutas med en sammanfattning om hur dessa lagar förhåller sig till de 

principer som presenteras i kapitel tre. 

I kapitel fem redovisas vilka olika sorters skydd det finns för näringsidkare inom avtals-

rätten. Först sker en beskrivning av vad respektive skydd innebär. Sedan var dessa finns 

uttryckta i lagen och praxis. Slutligen ges en sammanfattning om hur skydden förhåller 

sig till varandra. I kapitel sex finns en beskrivning av AVLN, där redovisas hur lagen är 

uppbyggd, vilket syfte den har och hur den förhåller sig till de skydd mot missförhål-

landen som beskrivs i kapitel fem. 

I kapitel sju analyseras uppsatsen. Först sammanfattas uppsatsen för att på ett tydligt 

sätt ge svar på uppsatsens syfte. Analysen avslutas med en slutsats där resultatet disku-

teras. 
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2 Näringsidkares skyddsbehov 

2.1 Bakgrund 

I avtalsförhållanden mellan näringsidkare finns det ofta en ekonomisk och kunskaps-

mässig jämställdhet. En näringsidkare har en större möjlighet än en konsument att själv 

ta till vara på sina intressen vid avtalsförhandlingar. Dessutom är näringsidkare ofta 

medvetna om de risker som ett avtal kan innebära. Trots detta anses det att näringsidka-

re är i behov av skydd.
14

 Ett flertal lagstiftningar motiverar ett skyddsbehov för närings-

idkare. Det är dock oklart vilket skydd näringsidkarna skall ha och vilka missförhållan-

den de skall skyddas mot.
15

 Det finns ett antal olika skyddstankar och principer som syf-

tar till att ge skydd mot missförhållanden.  

 

2.2  Skyddsprincipen 

Avtalsrätten bygger på principerna om avtalets bindande verkan och avtalsfrihet.
16

 Ut-

över dessa traditionella principer har ytterligare en princip efter hand vuxit fram, 

skyddsprincipen. Att till punkt och prick följa de tidigare principerna är inte alltid för-

svarbart. Vid AvtL:s tillkomst var skyddsprincipen tämligen outvecklad, främst på 

grund av liberalismens starka inflyttande med dess grundtanke att skydda och respektera 

individens valfrihet. Skyddsprincipen har under åren fått en allt större betydelse genom 

en rad olika bestämmelser.
17

  

Enligt Taxell har skyddsprincipen till syfte att skydda parts intressen som är förknippa-

de med avtal. Den skall ge skydd till individer, organisationer, grupper och svagare par-

ter. Avtalsrättens skyddsprincip har både en återhållande och en återställande funktion 

där skyddsprincipen enbart ger ett rättsskydd när ett faktiskt behov föreligger.
18

 Ett fak-

tiskt behov anses föreligga när de intressen som part har i ett avtal åsidosätts och denna 

tillfogas ekonomisk förlust eller annan olägenhet.
19

 Hur skyddsprincipen skall se ut eller 

vad den skall skydda går enligt Taxell inte exakt att bestämma, utan den framträder vid 

olika ställningstaganden och avgörs efter omständigheterna i varje enskilt fall. Det är 

med andra ord inte möjligt att skapa en skyddsprincip som direkt ger svar på under vilka 

omständigheter och förutsättningar ett rättskydd kan eller skall ges. Vid bedömning om 

skydd skall ges måste hänsyn främst tas till avtalsparternas behov av skydd gentemot 

varandra. Vid bedömningen kan det även vara befogat att ta viss social hänsyn.
20

  

                                                 
14

 Prop. 1975/76:81 s. 29. 

15
 SOU 1981:31 s. 53 ff. 

16
 Se avsnitt 4.1. 

17
 Jansohn, Kjellin, Vad är oskäligt? En analys av 36 § avtalslagen, (nedan Jansohn, Kjellin, Vad är oskä-

ligt?) s. 16-17. Se vilka i kapitel fyra. 

18
 Taxell, Avtalsrätt, bakgrund, sammanfattning, utblick,(nedan Taxell, Avtalsrätt) s. 40. 

19
 Taxell, Avtalsrätt, s. 79. 

20
 Taxell, Avtalsrätt, s. 40-41. 
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Jansohn och Kjellin menar att skyddsprincipen finns inbyggd i vissa speciallagar. 

Skyddsprinciper har växt fram efterhand och återfinns bland annat i AvtL. En bidragan-

de orsak till att behovet av skyddslagstiftning uppstod var utbredningen av standardav-

tal. Utvecklingen av standardavtal ledde till ett behov av skyddsprinciper för att skydda 

den enskilde.
21

 

Skyddsprincipen kan anses ha utvecklats som ett komplement till principerna om avta-

lets bundenhet och avtalsfriheten. En skyddsprincip behövs som en motsättning till de 

två tidigare nämnda principerna och för att få en fungerande balans inom avtalsrätten.   

 

2.3  Vad är ett skydd? 

Med rättsskydd menas det skydd som kan fås genom lagar och rättstillämpningar.
22

 

Skyddet skall ges när ett behov föreligger, till exempel när parts intresse åsidosätts eller 

hotas.
23

 En avtalsstörning är enligt Taxell, när ett avtalsförhållande har rubbats genom 

att part, till exempel för att få en produkt, måste ingå ett avtal som strider mot parts vilja 

på grund av att det inte finns någon annan att vända sig till. En avtalsstörning kan även 

ske på grund av att villkoren i avtalet inte är förenliga med de regler som finns för ingå-

ende avtal eller att villkor i avtalet är oskäliga gentemot ena parten eller ena parten be-

går avtalsbrott.
24

 En avtalsstörning utlöser normalt ett skyddsbehov. Dock kan inte alla 

avtalsstörningar framkalla ett skyddsbehov. För att ett skyddsbehov skall föreligga mås-

te störningen på ett negativt sätt påverka parts ställning eller intressen. En avtalsstörning 

kan bestå i uppkommen ekonomisk förlust, befarad ekonomiskt förlust eller annan olä-

genhet.
25

 

Rättsskydd kan ges antingen preventivt eller repressivt. Preventivt skydd är ett förebyg-

gande skydd. Det skall ge part information om hur denna skall agera för att skydda sina 

intressen och rättigheter. Ett preventivt skydd träder i kraft innan skada sker. Det repres-

siva skyddet har en återställande funktion. Genom ett repressivt skydd ges part möjlig-

het att få gottgörelse eller upprättelse om dess intressen eller rättigheter har kränkts eller 

åsidosatts i efterhand.
26

 Ett rättsskydd skall aktualiseras när en avtalsstörning har inträf-

fat och skyddet skall se till att part inte hamnar i en sämre situation än om avtalet hade 

fullföljts.
27

 

 

                                                 
21

 Jansohn, Kjellin, Vad är oskäligt?, s. 17-18. 

22
 Taxell, Avtalsrätt, s. 25. 

23
 Taxell, Avtal och rättsskydd, s.12. 

24
 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 6. 

25
 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 15. 

26
 Taxell, Avtalsrätt, s, 26. 

27
 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 481. 
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2.4  Varför behövs ett skydd? 

Även i rena affärsförhållanden intar ibland den ena näringsidkaren en underlägsen ställ-

ning gentemot den andre. Det kan vara så att den underlägsna näringsidkaren för att 

över huvud taget få till ett avtal måste acceptera oförmånliga villkor. En av parterna kan 

befinna sig i tidsnöd eller i en pressad situation och därför tvingas ingå ett avtal som 

inte motsvarar rimliga krav på rättvisa mellan parterna. Även ändrade förhållanden kan 

leda till att ett avtal får helt andra verkningar än vad som förutsattes vid avtalets ingåen-

de. Således även i affärsförhållanden kan den ena parten behöva ett skydd.
28

 Förhållan-

det mellan två näringsidkare kan i vissa fall ha sådana likheter som förhållandet mellan 

en näringsidkare och en konsument att det blir naturligt att likställa den ena parten med 

en konsument.
29

  

Det är många småföretag som i sin verksamhet riktar sig mot konsumenter. I och med 

att konsumenterna har fått ett starkare skydd och större möjlighet att reklamera behöver 

dessa näringsidkare som ofta är främst i handelsleden möjlighet att reklamera bakåt i le-

den. Om dessa företag tvingas att ta tillbaka varor, på grund av till exempel fel i varan 

eller att konsumenten ångrar sig, måste de ha en trygghet att i sin tur kunna reklamera 

till leverantören eller producenten. Om inte annat riskerar dessa näringsidkare att hamna 

i en klämsituation mellan konsumentlagstiftningens krav och eventuellt oskäliga avtals-

villkor med leverantören eller producenten.
30

 Då köplagen (KöpL)
31

 är dispositiv har 

inte näringsidkaren någon möjlighet att reklamera varan om den andra parten i avtalet 

har friskrivit sig från reklamation.
32

 Produktansvarslagen är enbart tillämplig när pro-

dukten orsakat personskada, så inte heller där kan en näringsidkare få hjälp när det gäll-

er ”vanliga” fel eller ångerrätt.
33

 

Skydd behövs för att parterna skall kunna befinna sig på samma nivå och att den ena 

parten inte skall befinna sig i en underlägsen ställning på ett eller annat sätt. Skydd be-

hövs också för att skapa en trygghet, för att parterna skall våga ingå avtal. Att ingå avtal 

innebär ett risktagande. Genom skydd elimineras eller i alla fall minskar risken för för-

lust eller andra olägenheter. Skydd ges bland annat genom 1 kap. AvtL som genom att 

ange att avtal är bindande ger part tillit till att avtalet kommer att fullföljas.
34

 För att yt-

terligare skapa trygghet finns även i 3 kap. AvtL regler om avtalets ogiltighet och möj-

ligheten till jämkning. Dessa regler inskränker enligt Grönfors avtalsfriheten och ger på 

så viss skydd mot bland annat oskäliga avtalsvillkor.
35

 

 

                                                 
28

 Prop. 1975/76:81 s. 104-105. 

29
 Prop. 1975/76:81 s. 122.  

30
 Prop. 1975/76:81 s. 90 och Bernitz, Köpmännens avtalsvillkor, s. 56. 

31
 Köplag (1990:931) (KöpL). 

32
 3 § KöpL (1990:931). 

33
 1 § produktansvarslag (1992:218). 

34
 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 60. 

35
 Grönfors, Avtalslagen, s. 182. 
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2.5  Vilka behöver ett skydd?  

Det har tidigare inte ansetts föreligga någon anledning till att skydda näringsidkare. 

Näringsidkare anses ha större möjlighet att själva ta till vara på sina egna intressen och 

att vara mer medvetna om de risker ett avtal innebär än vad konsumenter är.
36

   

I skyddslagstiftningarna anges det att det är part som intar en underlägsen ställning som 

skall skyddas. Detta syns bland annat i 36 § 2 st. AvtL, som anger att hänsyn skall tas 

till behovet av skydd för den som intar en underlägsen ställning. Likaså anger 2 § 

AVLN att vid bedömning om ett avtalsvillkor är att anses som oskäligt skall hänsyn tas 

till behovet av skydd för den som intar en underlägsen ställning. 

I avtalsförhållanden där det finns en påtaglig skillnad mellan parternas ekonomiska stor-

lek och styrka, intar den svagare parten en underlägsen ställning.
37

 En part kan inta en 

underlägsen ställning genom att denna är beroende av den andra partens produkter.
38

 

Likaså kan den ena parten inta en underlägsen ställning på grund av att denna saknar 

ekonomisk, juridisk eller annan sakkunskap.
39

  

Huruvida den ena parten intar en underlägsen ställning eller ej avgörs delvis från fall till 

fall. Här kan tre fall från HD nämnas. I NJA 1979 s. 483 ansåg HD att enbart för att den 

ena parten var ett litet företag utgjorde inte det i sig något belägg för att en underlägsen 

ställning förelåg. I NJA 1979 s. 666 ansåg HD att den ena parten befann sig i en under-

lägsen ställning. Den underlägsna parten hade inget annat företag att vända sig till för 

att kunna tillverka sin produkt. Partens avsaknad av kunskap och möjlighet att kunna 

vända sig till andra företag gjorde att HD ansåg att denna intog en underlägsen ställning. 

I NJA 1992 s. 290 ansåg HD att parterna i ett franchiseavtal inte kan anses vara likställ-

da, utan franchisetagaren intar i vissa avseenden en underlägsen ställning. Franchiseta-

garen har ingen större möjlighet att förhandla om avtalsvillkoren. Antingen accepterar 

franchisetagaren samma villkor som godtagits av andra eller avstår. Franchisetagaren 

befinner sig normalt inte i något tvångsläge gentemot franchisegivaren, då det är ett val 

franchisetagaren gör om denna vill starta ett företag eller inte. Däremot är franchisetaga-

rens ekonomiska resurser ofta mer begränsande, vilket gör att vissa avtalsvillkor kan an-

ses oskäliga. 

Det är ofta småföretagarna som anses inta denna underlägsna ställning och därmed de 

som främst anses behöva skydd mot missförhållanden.
40

 Vad som anses utgöra en små-

företagare rent ekonomiskt finns redan definierat. Bland annat har Europa kommissio-

nen tagit fram en definition på vad som utgör ett företag och vad som anses vara ett 

småföretag. Enligt artikel 1 i Kommissionens rekommendation om definition av företag 

är ett företag en enhet som oberoende av juridisk form bedriver en ekonomisk verksam-

het.
 41

 Som företag anses enligt Kommissionen sådana enheter som utövar hantverk eller 

                                                 
36

 Prop. 1975/76:81 s. 104. 

37
 Bernitz, Småföretagarskydd mot oskäliga avtalsvillkor, särskilt 36 § avtalslagen,(nedan Bernitz, Små-

företagarskydd) s. 119.  

38
 SOU 1981:31 s. 97. 

39
 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 178. 

40
 Prop. 1983/84:92 s. 11 samt SOU 1981:31 s. 104. 

41
 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG, bilaga, avdelning 1. 
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annan verksamhet enskilt, inom familjen, genom personsammanslutningar eller genom 

föreningar som bedriver en regelbunden ekonomisk verksamhet. Enligt artikel 2 (2)  i 

Kommissionens rekommendation är ett småföretag ett företag som sysselsätter färre än 

50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro 

per år.
42

 

Däremot finns det inte civilrättsligt någon exakt definition på vad som utgör ett småfö-

retag. Att civilrättsligt fastställa en exakt definition för småföretagare uttryckt i förutbe-

stämda begrepp och siffror ger inte en rättvisande bild. Sådana kriterier blir inte rättvi-

sande då det i mycket hög grad beror på omgivningen och avtalsrelationens karaktär, 

som en företagare befinner sig i, om företaget är att anses som ett småföretag eller ej.
43

  

 

Den juridiska formen under vilken en verksamhet bedrivs kan inte helt avgränsa ett 

småföretagarbegrepp. Enskild firma är i regel alltid ett småföretag, likaså handelsbolag. 

Problemet med gränsdragning framkommer främst när det gäller aktiebolag, dessa kan 

vara allt från ett fåtal aktieägare med enbart ett fåtal anställda till flera hundra anställ-

da.
44

 Områden där småföretag hör till vanligheten är mindre butiker och reparationsrö-

relser, hantverkare, bönder, fiskare med flera.
45

 I NJA 1979 s. 666 fastslog HD att en 

designer med viss mindre, egen verksamhet för tillverkning av armaturer ansågs vara en 

småföretagare och därmed klargjordes något vad som kan anses utgöra en småföretaga-

re.  

 

Företagets storlek är inte helt och hållet avgörande för om företaget intar en underlägsen 

ställning eller ej. Det är dess ekonomiska miljö och förhållandet till den andra parten 

som är avgörande. Ett företag med över hundra anställda kanske inte utåt sett ses som 

ett småföretag, men om företaget är en underleverantör till ett större företag, är detta fö-

retag att anses som ett småföretag i relation till det andra företaget. Förutom den eko-

nomiska miljön är även avtalsförhållandet mellan parterna avgörande för att bedöma om 

företaget intar en underlägsen ställning eller ej. Vid långvariga avtalsrelationer mellan 

en leverantör och en distributör föreligger i allmänhet ett småföretagarförhållande. I 

dessa relationer finns ofta en grundlig avtalsreglering mellan parterna som genom av-

talsvillkorens utformning kan sätta distributören i en beroendeställning och denna kan 

då anses vara en småföretagare.
46

  

 

Vad som anses utgöra ett småföretag kan med andra ord växla från relation till relation. 

Ett företag har ofta en kommersiell relation med sina normala affärsförbindelser, såsom 

fortlöpande inköp av varor för verksamheten, där anses oftast parterna jämlika. När det 

kommer till inköp som ligger utanför den normala verksamheten har företagen en mer 

konsumentliknade relation, där köparen kan anses vara småföretagare.
47

 

                                                 
42

 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG, bilaga, avdelning 1. 

43
 SOU 1981:31 s. 104. 

44
 Bernitz, Småföretagarskydd, s. 118. 

45
 Hellner, Konsumentskydd o generalklausuler, s. 158. 

46
 Bernitz, Småföretagarskydd, s. 119. 

47
 Bernitz, Småföretagarskydd, s.120-121. 
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3 Principer 

3.1  Bakgrund 

En princip är en grundläggande regel som ofta utgör en norm för hur man skall hand-

la.
48

 Inom juridiken ligger en princip till grund för utformningen och tillämpningen av 

rättsregler.
49

 Inom avtalsrätten har omsättnings- och trygghetsintresset en stor betydelse. 

Både omsättningsintresset, som syftar till att gynna omsättningen, och trygghetsintres-

set, vars syfte är att befrämja tryggheten i omsättningen och motverka förluster, finns 

uttryckt i ett flertal principer.
50

 Principernas syfte är att skydda part mot missförhållan-

den. I detta kapitel presenteras de principer som finns inom dessa intressen och som ut-

trycker ett skyddssyfte. 

 

3.2  Ekvivalensprincipen  

Ekvivalensprincipen bygger på att det skall råda en balans mellan parterna, en sorts rätt-

visa. Ett avtal bygger på utbyte av prestationer, dessa prestationer skall enligt ekviva-

lensprincipen vara jämförbara.
51

 Ekvivalensprincipen går ut på att säkra balansen mel-

lan parternas prestationer. Syftet är att hindra att den ena avtalsparten erhåller fördelar 

på den andre partens bekostnad.
52

  

Tanken om att det skall råda jämvikt mellan parternas prestationer har sitt ursprung i 

den romerska rätten och i principen laesio enormis (enorm börda). Enligt principen 

kunde ett köpeavtal där köpeskillingen understeg hälften av marknadspriset ogiltigför-

klaras. Under tidens lopp har principen utvecklats till att få en karaktär av att vara ett 

grundläggande rättviseargument.
53

  

 

3.3 Effektivitetsprincipen 

Effektivitetsprincipen bygger på att avtal skall fungera effektivt, att det snabbt och smi-

digt kan regleras efter behov. Effektivitet förutsätter att parterna känner en trygghet att 

avtalet kommer att uppfyllas och att part skyddas mot oväntade förluster. För att inte 

äventyra effektiviteten är det vikigt att de regler som skall säkra tryggheten inte är ut-

formade på ett sådant sätt att det i onödan betungar parts omsättning.
54

 

  

                                                 
48

 NE, http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/sve/princip, hämtad 2009-11-28. 

49
 SAOB ”rättsprincip”, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, hämtad 2009-11-28.  

50
 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 58-59, 62. 

51
 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 175  

52
 Dotevall, Ekvivalensprincipen och jämkning av långvariga avtal, s. 450. 

53
 Dotevall, Ekvivalensprincipen och jämkning av långvariga avtal, s, 446-447. 

54
 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 59. 
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3.4  Tillitsprincipen  

För att effektivitetsprincipen skall fungera är det viktigt att det finns en tillit till att avta-

let mellan parterna skyddas. Enligt tillitsprincipen måste parterna kunna lita på att avta-

let är gällande och att det kommer att fullgöras. Part skall enligt tillitsprincipen kunna 

förlita sig på att rättshandlingen är bindande och skall tolkas så som part har uppfattat 

det under förutsättning att medkontrahenten är i god tro.
55

 

 

3.5  Vederlagsprincipen  

Syftet med att ingå ett avtal är att erhålla ett vederlag. Tilliten på att avtalet kommer att 

uppfyllas ger parterna en trygghet i att vederlag kommer att utgå. Detta skydd återfinns i 

vederlagsprincipen. Vederlagsprincipen ger även uttryck för möjlighet till jämkning av 

vederlaget om det förekommer brister i prestationen.
 56

 Genom möjligheten till veder-

lagsminskning kan den ekonomiska obalansen som uppkommit på grund av en felaktig 

eller bristfällig prestation återställas.
57

 

 

3.6  Godtrosskyddsprincipen  

Det är viktigt att det inte är alltför riskfyllt att ingå ett avtal, en part skall kunna ingå ett 

avtal utan att riskera att bli lurad. Godtrosskyddsprincipen skall skydda den godtroende 

från att bli bunden av ett avtal som denna inte hade tänkt sig och därmed inte drabbas av 

en ekonomisk förlust. Godtrosskyddsprincipen återfinns i alla de regler som fäster vikt 

vid att avgöra om part varit i ond eller god tro eller haft skäl för sin uppfattning.
58

 

 

3.7  Billighetsprincipen 

Billighetsprincipens syfte är att skydda part från att göra stora förluster.
59

 För att princi-

pen skall bli tillämplig skall uppenbara missförhållanden råda mellan parternas presta-

tioner. Billighetsprincipen är nära kopplad med ekvivalensprincipen som precis som bil-

lighetsprincipen talar om att det inte skall råda missförhållanden mellan parterna.  Enligt 

billighetsprincipen skall ingen part drabbas onödigt hårt.
60

 

 

                                                 
55

 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 265 och Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 60. 

56
 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 60. 

57
 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 414. 

58
 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s.61. 

59
 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s.62 

60
 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 63-64. 
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3.8  Vinstprincipen  

Vinstprincipen är nära sammankopplad med billighetsprincipen. Principen bygger på att 

om den ena parten vid en för honom oförmånlig utgång inte drabbas av en förlust utan 

enbart gå miste om en del av vinsten, är denna enligt vinstprincipen inte i behov av 

skydd. Denna princip utgår från att skydd inte utgår om det inte föreligger en förlust.
61

  

 

3.9  Preventionsprincipen  

För att kunna skydda den part som agerar ”rätt” finns det en preventionsprincip vars 

syfte är att motverka illojala beteenden som skadar motparten. Den part som handlar på 

ett rätt och riktigt sätt skall gynnas.
62

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
61

 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 64-65. 

62
 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 61. 
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4 Gällande skyddslagstiftning för näringsidkare 
inom avtalsrättens område 

4.1  Bakgrund  

Principen pacta sunt servanda (avtal skall hållas) har det i svensk civilrätt traditionellt 

hållits hårt på. Lika viktigt är den grundläggande principen om avtalsfrihet.
63

 I avtalsfri-

heten ingår två delar, rätten att välja att ingå avtal eller ej och rätten att ge avtalet det in-

nehåll som önskas.
64

 Det har ansetts viktigt att ett giltigt avtal skall gälla enligt sitt in-

nehåll. Principen om att avtal skall hållas och avtalsfrihet finns kvar även idag och utgör 

en viktig grund inom förmögenhetsrättens område.
 65

 Att avtal skall hållas är enligt Ad-

lercreutz en viktig hörnsten för en fungerande samhällsordning.
66

 Dock har det under de 

senaste årtionden lättats något på dessa principer bland annat för att förhindra tillämp-

ning av oskäliga avtalsvillkor. Detta då det har uppmärksammats att ensidigt utarbetade 

standardavtal har utformats för att ge den starkare parten en förmån gällande till exem-

pel riskfördelningen. Anledning till att det har saknats skyddslagstiftning är att lagstifta-

ren vill vara försiktig med att inskränka i avtalsfriheten.
67

 

Näringsidkare har i dag ett flertal lagar som ger dem vissa skyddsmöjligheter. Huvud-

syftet med dessa lagar är oftast något annat än att ge näringsidkare som intar en under-

lägsen ställning ett skydd. Lagarna reglerar ofta ett annat område, men innehåller vissa 

paragrafer som skall skydda den svagare parten mot missförhållanden.
68

 Nedan följer en 

beskrivning av de lagar som ger ett skydd till näringsidkare och hur dessa lagar är kopp-

lade till de principer som beskrivs i kapitel tre. 

 

4.2  Avtalslagen  

AvtL anses vara den viktigaste lagen inom avtalsrätten.
69

 Grundprinciperna att avtal 

skall hållas och att avtalsfrihet råder mellan parterna detta framkommer i 1 kap. AvtL.
70

 

Dessa principer ger trygghet åt båda parter. Genom avtalets bindande verkan försäkras 

parterna om att prestationer och utfästelser kommer att ske.
71

 I det tredje kapitlet åter-

finns skyddsprinciperna som anger vilka skydd parterna skall erhålla.  

                                                 
63

 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 131.  

64
 Jansohn, Kjellin, Vad är oskäligt?, s. 16. 

65
 Prop. 1975/76:81 s. 10. 

66
 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 23. 

67
 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 132. 

68
 SOU 1981:31 s.53-54. 

69
 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 33. 

70
 1 kap. 1-9§§ AvtL. 

71
 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 22-23. 
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Den främsta skyddsprincipen återfinns i 36 § AvtL, paragrafen ses som en generalklau-

sul.
72

 36 § AvtL gör det möjligt för part att genom domstol få ett avtalsvillkor som är 

oskäligt jämkat eller lämnat utan avseende. Paragrafen infördes i AvtL 1976,
73

 och på 

flera ställen i propositionen nämns det att 36 § AvtL inte bara skall ge konsumenter ett 

skydd utan även näringsidkare då det bedömdes att det även förekom en obalans mellan 

näringsidkare.
74

 

Skydd mot missförhållanden ges även i 31 § AvtL som behandlar ocker. Har den ena 

parten utnyttjat den andre partens beroendeställning, och på så sätt erhållit förmåner 

som står i missförhållande till parts prestation, är inte den andre parten bunden av avta-

let. För att skydda part mot förklaringsmisstag kan inte part enligt 32 § AvtL bli bunden 

av sin viljeförklaring om den fått ett annat innehåll än vad part avsåg, om motparten in-

såg eller borde ha insett misstaget. 

 

4.3  Köplagen 

KöpL är enligt 1 § tillämplig på köp av lös egendom. Enligt 4 § KöpL gäller inte lagen 

för köp mellan näringsidkare och konsument, utan enbart köp mellan privatpersoner el-

ler mellan näringsidkare. KöpL anses utgå från att parterna är jämnstarka och deras pre-

stationer är beroende av varandra. Lagen är helt dispositiv och blir enbart tillämplig och 

kan ge skydd till part om inget annat är avtalat.
75

 Har KöpL avtalats bort kan part bland 

annat genom att vända sig till 36 § AvtL eller AVLN få hjälp mot oskäliga villkor.
76

  

Då KöpL ser parterna som jämnstarka ges både köparen och säljaren skyldigheter och 

rättigheter. Har inte parterna reglerat en viss del ger KöpL svar på vilka rättigheter eller 

skyldigheter köparen eller säljaren har i det specifika fallet och vem som skall skyddas. 

Bland annat anger KöpL när och var betalning skall ske, hur och när varan skall levere-

ras och så vidare.
77

 

För att skydda den av parterna som lider skada på grund av ett avtalsbrott anger KöpL 

att denna har rätt till ersättning. Köparens rätt till ersättning för skada denna lidit regle-

ras i 40 § KöpL, medan säljarens rätt till ersättning behandlas i 57-58 §§ KöpL. Vad 

skadeståndet omfattar anges i 67-70 §§ KöpL. 

 

                                                 
72

 Prop. 1975/67:81 s. 1. 

73
 Lag (1976:185) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrät-

tens område. 

74
 Se bl.a. Prop. 1975/76:81 s.28–29,63,104–105.  

75
 3 § KöpL. 

76
 Prop. 1988/89:76 s. 23. 

77
 7-9, 48-49 §§ KöpL. 
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4.4  Lag om avbetalningsköp  

Avbetalningsköp är vanligt förekommande bland näringsidkare. Många mindre företag 

köper maskiner, bilar med mera på avbetalning och lagstiftaren anser att dessa är i be-

hov av skydd mot orimliga avtalsvillkor.
78

 Dessa köp tillhör inte den normala verksam-

heten eller de dagliga köpen och köparen har ett större behov av skydd.
79

 Lag om avbe-

talningsköp mellan näringsidkare m.fl. (lag om avbetalningsköp)
80

 är tvingande till kö-

parens fördel, då avtalsvillkor som inskränker köparens befogenhet eller förmåner som 

anges i lagen är ogiltigt.
81

 Syftet med lagen är att genom tvingande regler skydda köpa-

ren mot för hårda påföljder vid kontraktsbrott. Lagen ger köparen rätt att om denna öns-

kar återbetala sin skuld i förtid, medan säljaren endast får kräva återbetalning i förtid om 

denna gjort förbehåll därom.
82

  

Lagen reglerar även hur och när ett återtagande av varan får ske och ger köparen rätt till 

avräkning på varan som skall återtas.
83

 Om särskilda skäl föreligger kan kronofogde-

myndigheten bevilja anstånd med handräckning för återtagande av en vara. Detta genom 

att 18 § i lag om avbetalningsköp hänvisar till 16 kap. 12a § utsökningsbalken (UB).
84

 

 

4.5  Konkurrenslagen 

Ändamålet med konkurrenslagen (KL)
85

 är att undanröja och motverka hinder för en ef-

fektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra 

nyttigheter.
86

 Enligt 2 kap. 7 § KL får ett företag som innehar en dominerande ställning 

inte direkt eller indirekt påtvinga en avtalspart oskäliga priser, tillämpa andra avtalsvill-

kor för likvärdiga transaktioner, ställa upp villkor som gör att den andra parten åtar sig 

förpliktelser som inte har samband med avtalet med mera.  Lagens syfte är att skydda 

samhällsekonomin och konsumenterna, men även konkurrerande företag skyddas ge-

nom att företag som överträder KL:s regler kan förpliktas att ersätta uppkommen ska-

da.
87

 

 

                                                 
78

 Prop. 1977/78:142 s. 11. 

79
 Bernitz, Småföretagarskydd, s. 120. 

80
 Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. (lag om avbetalningsköp) 

81
 3 § lag om avbetalningsköp. 

82
 4 § lag om avbetalningsköp. 

83
 6-8 §§ lag om avbetalningsköp. 

84
 Utsökningsbalk (1981:774) (UB). 

85
 Konkurrenslag (2008:579)(KL). 

86
 1 kap. 1 § KL. 

87
 3 kap. 25 § KL och Prop. 2007/08:135 s. 67. 
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4.6  Jordabalken 

I 12 kap. jordabalken (JB)
88

 återfinns reglerna angående hyra. Lagen skiljer på bostads-

lägenhet och lokal. Lokal avser annan lägenhet än bostadslägenhet.
89

 Lokalhyresgäster 

är inte lika skyddade som bostadshyresgäster, men åtnjuter ändå ett visst skydd. Har en 

näringsidkare hyrt en lokal i mer än nio månader, har denna rätt till uppsägningstid på 

minst nio månader.
90

 Vid hyra av lokal har hyresgästen ett indirekt besittningsskydd. 

Det innebär att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyra om hyresvärden säger 

upp hyresavtalet utan befogad anledning, däremot har hyresgästen rätt till ersättning.
91

 

Ytterligare ett skydd för näringsidkare som hyr en lokal är att denna inte skall behöva 

betala en oskälig hyra. En hyra anses oskälig om den överstiger marknadshyran, det vill 

säga den hyra som lokalen kan antas betinga vid hyrestidens utgång på den öppna 

marknaden.
92

 

 

4.7  Försäkringsavtalslagen 

Syftet med försäkringsavtalslagen (FAL)
93

 är att skydda försäkringstagarna genom att 

hindra att försäkringsbolagen missbrukar sin ställning när försäkringsavtalsvillkoren ut-

formas. Huvudregeln med lagen är tvingande till försäkringstagarens fördel.
94

 Att lagen 

är tillämplig även för näringsidkare framgår av 1 kap. 1 § FAL som anger att bestäm-

melser i lagen skall tillämpas på företagsförsäkringar. Definitionen av en företagsför-

säkring är enligt 1 kap. 4 § FAL en individuell skadeförsäkring som avser näringsverk-

samhet eller offentlig verksamhet och annan individuell skadeförsäkring som inte är 

konsumentförsäkring. Att FAL är en skyddslagstiftning till förmån för den svagare par-

ten syns tydligt i 1 kap. 6 § FAL, dessa paragrafer är tvingande till försäkringstagarens 

fördel. Försäkringsvillkor som är till nackdel för försäkringstagaren är utan verkan.  

I 2 kap. FAL återfinns regler om vilken information försäkringsgivaren skall lämna och 

när och hur detta skall ske. 8 kap. 1 § FAL hänvisar till att 2 kap. 1-7 §§ FAL som be-

handlar informationsskyldigheten för försäkringsbolaget även skall gälla gentemot när-

ingsidkare. Dock har försäkringsbolagen en begränsad informationsskyldighet gentemot 

näringsidkare, information behöver inte lämnas om det kan antas att näringsidkare inte 

är i behov av informationen. 8 kap. FAL behandlar reglerna om företagsförsäkringar.  

 

                                                 
88

 Jordabalk (1970:994) (JB).  

89
 12 kap. 1 § JB. 

90
 12 kap. 4 § 2 och 5 p. JB. 

91
 12 kap. 57 § JB. 

92
 12 kap. 57a § JB: 

93
 Försäkringsavtalslag (2005:104) (FAL).  

94
 Prop. 2003/04:150 s. 1. 
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4.8  Lag om handelsagentur 

Lag om handelsagentur
95

 är en semidispositiv lag vilket framgår av 2 §, som anger att 

avtalsvillkor som strider mot bestämmelserna i denna lag gäller i stället för lagens be-

stämmelser om inget annat anges i lagen. Syftet med lagen är att stärka agenternas ställ-

ning gentemot huvudmannen, då flera bestämmelser är tvingande till agentens fördel.
96

 

Lagens tvingande paragrafer ger agenten en rad rättigheter. I paragraferna som behand-

lar provision anges det att agenten inte är bunden av avtalsvillkor som är mindre fördel-

aktiga för denna än vad bestämmelserna anger.
97

 I 24-33 §§ i lag om handelsagentur an-

ges det att avtalsvillkor angående uppsägning av avtalet som är mindre fördelaktiga än 

vad paragraferna anger inte är bindande för agenten. Till skydd för agenten finns även 

en begräsning från huvudmannens sida att binda agenten vid ett konkurrensförbud i mer 

än två år.
98

 

 

4.9  Transportlagar 

Inom transportlagstiftningen är det transportören som är ansvarig för godset. Detta an-

svar går inte att avtala bort. Transportlagstiftningarna är till skydd för avsändaren och 

mottagaren, då transportören oftast anses vara den starkare parten.
99

 Detta skydd hittas i 

följande lagar.  

Sjölagen
100

 inskränker transportörens möjligheter att avtala sig till förmåner som är till 

nackdel för motparten. Skydd för den underlägsna parten ges bland annat i 13 kap. 4 § 

sjölagen. Där anges det att bestämmelser i ett avtal som avviker från bestämmelserna är 

ogiltiga. 13 kap. sjölagen är tvingande. Transportören är ansvarig för skada som upp-

kommer till följd av att godset skadas, försenas eller går förlorat under den tid varan är i 

transportörens vård och kan på grund av de tvingande reglerna inte avtala bort dessa.
101

 

I luftfartslagen
102

 har genom 9 kap. 2 § luftfartslagen Montrealkonventionen
103

 införli-

vats och skall därmed gälla som svensk lag. Enligt Montrealkonventionen är det fraktfö-

raren som är ansvarig för skada som uppkommer på gods medan det är i fraktförarens 

vård. Denna ansvarar även för försening om fraktföraren inte kan visa att denna vidtagit 

                                                 
95

 Lag(1991:351) om handelsagentur. 

96
 Prop. 1990/91:63 s. 1. 

97
 8-16 §§ lag om handelsagentur. 

98
 35 § lag om handelsagentur. 

99
 SOU 1981:31 s. 61. 

100
 Sjölag (1994:1009). 

101
 13 kap. 24-30 §§ sjölagen. 

102
 Luftfartslag (1957:297). 

103
 Konvention om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter, av den 28 maj 1999 (Montre-

alkonventionen). 
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alla nödvändiga åtgärder för att undvika detta.
104

 Fraktföraren kan inte begränsa sin an-

svarighet genom avtal, en sådan inskränkning är ogiltig.
105

 

Precis som vid luftfartslagen är fraktföraren ansvarig för om godset skadas, minskas el-

ler går förlorat vid vägtransport.
106

 Fraktföraren är inte ansvarig för förlusten eller ska-

dan om denna kan visa att det inte är denna som orsakat felet eller att fraktföraren inte 

kunnat undvika eller förbygga skadan.
107

 Fraktföraren får inte åsidosätta bestämmelser i 

lagen på så sätt att de blir till nackdel för avsändaren eller mottagaren, om inte godset är 

av ovanlig art eller andra omständigheter gör det skäligt.
108

 

Likt de andra transportlagarna får inte bestämmelser i järnvägstrafiklagen åsidosättas till 

nackdel för resande eller för avsändare eller mottagare av gods. Dock får avvikelser gö-

ras från 3 kap. när godset är av ovanlig art eller andra särskilda omständigheter gör det 

skäligt.
109

 Järnvägen är ansvarig för att godset inte skadas, försvinner, försenas eller 

minskar.
110

 Dock är järnvägen fri från ansvar om de kan påvisa att felet inte beror på 

dem.
111

 

 

4.10  Lag om franchisegivares informationsskyldighet 

Franchisetagare intar ofta en underlägsen ställning i förhållandet till franchisegivaren. 

Lag om franchisegivarens informationsskyldighet
112

 har till syfte att stärka franchiseta-

garens ställning.
113

 1 § i lagen anger att franchisegivaren skall lämna viss information 

innan avtalet ingås. Informationen skall lämnas skriftligt i god tid innan avtalet ingås 

och innehålla information om avtalets innebörd. 3 § i lag om franchisegivares informa-

tionsskyldighet anger vissa minimikrav på vad informationen skall innehålla. Om inte 

franchisegivaren uppfyller sin informationsskyldighet kan MD enligt 4 § i lagen ålägga 

denna att lämna information. Ett åläggande skall enligt 6 § i lagen förenas med vite om 

inte särskilda skäl föreligger. 

 

                                                 
104

 Art. 18-19 Montrealkonventionen. 

105
 Art. 26 Montrealkonventionen. 

106
 27 § Lag (1974:610) om inrikes vägtransport (vägtransportslagen). 

107
 28- 29 §§ vägtransportlagen. 

108
 5 § vägtransportlagen. 

109
 1 kap. 2 § järnvägstrafiklag (1985:192). 

110
 3 kap. 22 § järnvägstrafiklagen. 

111
 3 kap. 23 § järnvägstrafiklagen. 

112
 Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet. 

113
 Prop. 2005/06:98, s. 32. 
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Eftersom många franchiseavtal är ensidigt utformade ansåg lagstiftaren att franchiseta-

garen många gånger intar en beroendeställning.
 114

 Genom lagen minskas franchisetaga-

rens risker och möjligheten till balanserade avtal stärks.
115

 

 

4.11  Räntelagen 

Enligt 1 § räntelagen
116

 är avtalsvillkor som inskränker gäldenärens rätt till jämkning 

enligt 8 § räntelagen inte giltigt. 8 § räntelagen anger att om en gäldenär, på grund av 

omständigheter som denna inte kunnat råda över, inte kan betala och detta leder till att 

full ränta skall utges anses det oskäligt och räntan får jämkas. Att räntelagen är tillämp-

lig mellan näringsidkare anges i 4 § 2 st. räntelagen. 

 

4.12  Sammanfattning  

Gemensamt för dessa lagar är att part skyddas mot olika typer av missförhållanden i de 

angivna lagarna. Däremot hur de skyddas och på vilket sätt skiljer dem åt. Flera av de 

principer som nämns i kapitel tre återfinns i ett antal lagar. Vissa av paragraferna ger ut-

tryck för flera olika principer. 

Ekvivalensprincipen uttrycker skydd mot missförhållanden som leder till obalans mel-

lan parterna och orättvisor. Paragrafer som anger att villkor som är mindre fördelaktiga 

för part som skall skyddas än vad bestämmelserna i lagen anger är utan verkan och lagar 

som anger att oskäliga avtalsvillkor skall jämkas eller lämnas utan avseende, ger uttryck 

för ekvivalensprincipen. Ekvivalensprincipen syns tydligt i 36 § AvtL, 31 § AvtL, ränte-

lagen, transportlagstiftningarna, FAL, lag om avbetalningsköp och lag om handel-

agentur.  

Tillitsprincipen och godtrosskyddsprincipen är befäst genom 32 § AvtL. Detta genom 

att paragrafen anger att part som är i god tro skall kunna förlita sig på att rättshandlingen 

som den andra parten har utfört är korrekt. 

Billighetsprincipen som anger att part inte skall drabbas av onödigt hårda förluster, 

kommer till uttryck i de lagar som ger part rätt till ersättning vid uppkommen skada. 

Dessa skydd återfinns bland annat i KöpL, JB och KL. Billighetsprincipen kan även an-

ses förekomma i 31 § och 36§ AvtL som genom att jämka eller ogiltigförklara oskäliga 

avtalsvillkor ger skydd mot förluster.  

Vinstprincipen finns uttryckt motsatsvis i de flesta av dessa lagar i och med att de ut-

trycker att ersättning skall utgå om part lidit skada. Vederlagsprincipen som anger att 

part skall utge vederlag finns uttryckt bland annat i 45 § KöpL. 

Preventionsprincipen som skall skydda den part som handlar rätt och på så vis motverka 

illojala beteenden kommer till uttryck i KL, vars syfte är att motverka att part som inne-

                                                 
114

 Prop. 2005/06:98, s. 8. 

115
 Prop. 2005/06:98, s. 32 och 36. 

116
 Räntelag (1975:635). 
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har en dominerande ställning utnyttjar den andre partens underlägsenhet. Även i JB 

finns detta uttryckt, eftersom JB ger hyresgästen rätt till ersättning om denna blivit upp-

sagt utan befogad anledning. Likväl i lag om franchisegivares informationsskyldighet 

som anger att franchisegivaren skall ge all nödvändig information till franchisetagaren 

innan avtalet ingås.  

För att över huvud taget ha en fungerande avtalsrätt krävs det att avtal kan slutas och re-

gleras på ett effektivt sätt. Lagstiftarens mål är alltid att underlätta för parterna. Effekti-

vitetsprincipen måste därför anses finnas i de flesta lagar.  
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5 Skydd mot missförhållanden 

5.1  Bakgrund 

Det finns som ovan nämnts ett flertal principer och lagar vars syfte är att skydda när-

ingsidkare mot olika missförhållanden. Skydd behövs för att skapa trygghet och funge-

rande avtalsförhållanden. 

Det tydligaste skyddet är skydd mot orättvisor. Inom avtalsrätten har strävan mellan 

skäliga villkor och balans mellan parterna länge varit aktuell. Avtal bygger på ett utbyte 

av prestationer, för att part skall våga ingå avtal är det viktigt att denna kan förlita sig på 

att prestation kommer att ske och att risken för ekonomisk förlust kan undvikas. Att part 

kan erhålla ett ekonomiskt skydd vid avtalsförhållanden är även viktigt. För att part inte 

skall drabbas onödigt tungt eller i dubbel bemärkelse finns ett socialt skydd, som ges 

när part inte kan fullfölja avtalet på grund av omständigheter som denna inte rår för. 

Vad dessa tre skydd innebär och hur de skyddar part kommer visas nedan. 

En förutsättning för alla skydd är att det finns en tillit mellan parterna att avtalet kom-

mer att fullföljas. Tilliten ger parterna en trygghet i att vederlag kommer att utgå, detta 

är grundläggande för avtalets uppkomst.
117

 Det är även viktigt att det inte är alltför risk-

fyllt att ingå ett avtal, en part skall kunna ingå ett avtal utan att riskera att bli lurad. God-

trosskyddsprincipen skall skydda den godtroende från förlust och finns uttryckt i de 

flesta rättsregler.
118

 

 

5.2  Rättvist skydd 

5.2.1  Allmänt 

Huvudprincipen inom avtalsrättens område är som tidigare nämnts att avtal skall hållas. 

Det är upp till parterna själva att avgöra om de vill ingå ett avtal eller ej. Rättssystemet 

skall inte lägga sig i avtalen och när det gäller näringsidkare har talesättet ”en bra karl 

reder sig själv” länge varit utgångspunkten.
119

 

Att till fullo hålla fast vid principen om avtalets bundenhet är inte alltid rimligt enligt 

ekvivalensprincipen som anger att det skall råda en rättvisa mellan parternas prestatio-

ner.
120

 Syftet är att hindra att den ena avtalsparten erhåller ekonomiska fördelar på den 

andre partens bekostnad.
121

  Inom avtals- och köprätten finns ett centralt rättvisekrav på 

att det skall råda balans mellan parternas prestationer.
122

 Oskäliga avtalsvillkor skapar 

orättvisor mellan parterna, då den ena parten kan tillskansa sig fördelar. Detta är ett 

                                                 
117

 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 60. 

118
 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 61. 

119
 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 175. 

120
 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 175  

121
 Dotevall, Ekvivalensprincipen och jämkning av långvariga avtal, s. 450. 

122
 Dotevall, Ekvivalensprincipen och jämkning av långvariga avtal, s. 446. 
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missförhållande som näringsidkare skall skyddas mot. Dock saknas det en klar defini-

tion av vad som anses vara ett oskäligt avtalsvillkor och var gränsen går.
123

  

Enligt Study Group on a European Civil Code
124

 är ett avtalsvillkor oskäligt om villko-

ret enbart är utformat av den ena parten och är av sådan natur att det grovt avviker från 

god affärssed, i motsats till god tro.
125

 Ett avtalsvillkor kan anses vara skäligt mellan två 

parter i ett sammanhang men anses vara oskäligt i ett annat sammanhang. Om ett av-

talsvillkor är oskäligt eller ej beror dels på vilka parterna är och dels på vad de andra 

villkoren i avtalet säger. För att avgöra om ett villkor är oskäligt eller ej måste hänsyn 

tas till samtliga omständigheter samt hänsyn till styrkeförhållandet mellan avtalsparter-

na.
126

 Enligt Bernitz är det möjligt med hjälp av tre måttstockar att bedöma om ett av-

talsvillkor kan anses skäligt. Den första måttstocken är de dispositiva rättsreglerna. De 

dispositiva rättsreglerna utgör ett rättspolitiskt ställningstagande på vad som anses skä-

ligt. Genom att jämföra avtalsvillkoret med gällande dispositiva regler ges en viss led-

ning om avtalet kan anses vara oskäligt eller ej.
127

 Nästa måttstock är den tvingande lag-

stiftningen. Avtalsvillkor som strider mot tvingande lagstiftning är ogiltiga och därmed 

också att anses som oskäliga.
128

 Avtalsvillkor som har till syfte att kringgå tvingande 

lagstiftning eller klausuler som strider mot närliggande lagregler med liknande förhål-

landen och som genom analogi tillämpas på klausulen, bör bedömas som oskäliga.
129

 

Den sista måttstocken enligt Bernitz är praxis från dels domstol,
130

 och dels näringsid-

karnas egen praxis. Om näringsidkare ändrar sina villkor eller tillämpningen av villko-

ren till det sämre för en eller ett fåtal kunder kan dessa anses som oskäliga.
131

 Dessa 

måttstockar ger bara en ledning hur oskälighet skall bedömas och vad som kan anses 

vara oskäligt.
132

  

I ett allmänt rättvisebegrepp innefattar kravet på likhet en jämlik behandling under lik-

nande omständigheter och en strävan att undvika otillbörliga lösningar. Det är dock 

svårt att få in ett allmänt rättvisekrav i specifika lagar eller att använda dem i konkret 

rättstillämpning. Enskilda rättviseelement som till exempel skälighet är enligt Taxell 

bättre.
133

 Dotevall anger att i frågan om ömsesidiga avtal är ett grundläggande rättvise-

                                                 
123

 SOU 1981:31 s. 107. 

124
 Study Group on a European Civil Code är ett nätverk av akademiker från hela EU som har till mål att 

ta fram en gemensam princip för en europeisk lag inom privat rätten.  

125
 Draft Common Frame of Reference (DCFR), model rules, book II 9:406. 

126
 SOU 1981:31 s. 131. 

127
 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 148. 

128
 Bernitz, Köpmännens avtalsvillkor, s.28. 

129
 Prop. 1975/76:81 s. 46 och Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 148. 

130
 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 149. 

131
 Bernitz, Köpmännens avtalsvillkor, s. 30. 

132
 Bernitz, Köpmännens avtalsvillkor, s. 27. 

133
 Taxell, Avtalsrätt, s. 27. 
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argumentet vid skälighetsbedömningen att det skall råda en balans mellan parternas pre-

stationer.
134

 

 

5.2.2  Uttryckt i lag 

Oskälighet är ett missförhållande som lagstiftaren vill skydda näringsidkare ifrån. Ett 

rättviseskydd återfinns i ett flertal lagar och paragrafer vars uppgift är att hindra att en 

ogynnsam situation uppstår eller att ge skydd till den part som har hamnat i en oförmån-

lig situation.  

Ekvivalensprincipen uttrycks tydligt i 36 § AvtL, genom att ett avtalsvillkor kan anses 

vara oskäligt trots att parterna frivilligt ingått avtalet.
135

 Vid införandet av 36 § AvtL 

ansåg lagstiftaren att det var nödvändigt att inskränka principen om att avtal skall hållas, 

för att ge ett rättviseskydd till den svagare parten i avtalsförhållanden.
136

 Dock innebär 

inte ekvivalensprincipen att ett avtal skall jämkas så fort det blir obalanserat, en helhets-

bedömning måste ske av situationen.
137

 

De lagar som anger att skydd skall ges till den part som intar en underlägsen ställning 

uttrycker ett rättviseskydd. Förutom i AvtL återfinns detta skydd bland annat i 8 § ränte-

lagen som anger att avtalsvillkor som inskränker gäldenärens rätt till jämkning är ogilti-

ga. Dessutom finns ett liknande skydd i transportlagarna som anger att avtalsvillkor som 

är till nackdel för avsändaren eller mottagaren inte är giltiga.
138

 I lag om handelsagentur 

framgår det att villkor som är till nackdel för agenturen gällande rätt till provision, av-

gångsvederlag och som begränsar konkurrensmöjligheterna inte binder agenten.
139

 

Lag om franchisegivares informationsskyldighet syftar till att skapa goda förutsättningar 

mellan parterna och balanserade avtal.
140

 Detta ger uttryck för ett rättviseskydd då la-

gens syfte enligt förarbetena är att göra det möjligt för franchisetagaren att fatta ett väl-

informerat beslut om denna skall gång ett franchiseavtal eller inte.
141
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 Dotevall, Ekvivalensprincipen och jämkning av långvariga avtal, s.456. 
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 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 38. 

136
 Prop. 1975/76:81 s. 10-11. 
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 Dotevall, Ekvivalensprincipen och jämkning av långvariga avtal, s.450 (?) 
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 Se bl.a. 13 kap. 4 § sjölagen, 5 § vägtransportlagen. 

139
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5.2.3  Uttryckt i praxis 

Eftersom företag sällan väljer att lösa sina tvister i allmän domstol finns det inte allt för 

många fall att luta sig mot. HD har dock tagit upp ett antal fall där 36 § AvtL varit aktu-

ell för att bedöma huruvida den ena parten varit i behov av skydd mot oskäliga avtals-

villkor eller ej. I dessa fall kan ett rättviseskydd utläsas. 

I NJA 1983 s. 322 ansåg HD att ett avtalsvillkor i en borgensförbindelse ansågs oskäligt 

på grund av hur det tillämpades av banken. Villkoret gav banken möjlighet att medge 

ändringar i rembursen utan borgensmannens godkännande. Banken medgav en ändring 

av innehållet i leveransen, trots att banken var medveten om att ändringen väsentligt av-

vek från vad som ursprungligen var angivet. Att tillämpa villkoret så vidsträckt och krä-

va borgensmannen på betalning ansåg HD göra avtalet oskäligt, då banken ansågs gå 

längre än vad som är brukligt.  

Huruvida en skiljeklausul skall anses vara oskälig eller ej har HD tagit upp ett flertal 

gånger. I NJA 1987 s. 639 gav HD den ena parten ett skydd mot skiljeklausul. Parterna 

ansågs inte jämställda då det förelåg ett avtal angående handelsagentur. Klausulen att 

tvist skulle avgöras av skiljemän ansågs oskälig. Likaså ansåg HD i NJA 1979 s. 666 att 

en klausul som gav säljaren rätt att välja mellan domstol och skiljeförfarande som oskä-

lig. Parterna var inte jämställda då säljaren var ett etablerat företag och beställaren ny 

och oerfaren. Att låta den starkare parten bestämma leder till risk för missbruk från den-

nas sida och på så vis hindrar den ekonomiskt svagare parten att få sin rätt prövad. Där-

emot ansåg inte HD att en skiljeklausul var oskälig i ett franchiseavtal. Även om parter-

na inte är helt jämställda ansåg HD i NJA 1992 s. 290 att franchisetagaren inte befann 

sig i ett tvångsläge. Det ansågs inte föreligga skäl för att generellt lämna en skiljeklausul 

utan avseende.  

I NJA 1979 s. 483 ansåg inte HD att en friskrivningsklausul var oskälig. HD tog inte 

någon hänsyn till att den ena parten var ett småföretag utan ansåg att även småföretag 

måste finna sig i ett visst risktagande. Inte heller i NJA 1988 s. 230 ansåg HD att 

friskrivningsklausulen var oskälig. HD sa att leasingavtalet hade ingåtts mellan två när-

ingsidkare och dessa ansågs var jämbördiga och vid en samlad bedömning fann inte HD 

villkoret som oskäligt. 

 

5.2.4  Sammanfattning 

Strävan efter balans och rättvisa mellan parternas prestationer har länge varit aktuell 

inom avtalsrätten. Rättviseskydd ger uttryck för moraliska värderingar. Vad som anses 

vara rätt eller fel är olika från fall till fall och person till person. Både doktrin och lag 

anger att oskäliga avtalsvillkor utgör en orättvisa och att dessa skall förebyggas. Det är 

dock svårt att ange exakt var gränsen för oskälighet går och när ett avtal skall anses vara 

oskäligt.  

Det mest grundläggande argumentet vid en skälighetsbedömning är att det skall vara en 

rättvisa mellan parterna prestationer. Syftet med ett rättviseskydd är att skapa en balans 

mellan parterna. Genom att tvinga part att jämka ett oskäligt avtalsvillkor skapas en 

rättvisa mellan parternas prestationer. I både lag, förarbeten och doktrin finns det ut-

tryckt att rättvist skydd ges genom att skapa en balans mellan parternas prestationer. 

Genom ett rättviseskydd skall part undvika att råka ut för oskäligt betungande förluster. 
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HD har dock inte givit någon klar bild på vad som är oskäligt eller ej. Vad som är klart 

är att det skall vara en väldig obalans mellan parternas prestationer för att oskälighet 

skall anses föreligga. Hur pass snedvriden parternas ställning skall vara för att en orätt-

visa skall anses föreligga har inte gått att fastställa. 

 

5.3  Ekonomiskt skydd 

5.3.1  Allmänt 

Avtalsrätten utgör en viktig del av marknadsekonomin. Det är viktigt att avtalsrättens 

regler utformas så att de både gynnar marknadsekonomins utveckling genom fri före-

tagsverksamhet men även begränsar dess framfart och begränsar de negativa marknads-

krafterna. För att skapa en säkerhet inom de ekonomiska relationerna behövs vissa 

skydd. Bland annat måste parterna kunna lita på varandra. Avtalsbundenheten spelar en 

viktig roll för en fungerande marknadsekonomi.
142

 För att inte begränsa marknadseko-

nomins frihet är det viktigt att de lagar som reglerar detta är dispositiva. Det är även 

viktigt att det finns en balans mellan parterna. För att skapa en trygghet och balans mel-

lan parterna krävs det att friheten till viss del begränsas för att ge skydd åt den svagare 

parten.
143

 Dock är det enligt Taxell nödvändigt att avtalsbundenheten finns kvar och ef-

tersträvas i ekonomiska relationer. Förutsägbarheten utgör ett centralt drag i rättsäkerhe-

ten och det måste föreligga starka och sakligt hållbara skäl för att avtalsbundenheten 

skall upplösas.
144

 

För att marknadsekonomin skall fungera finns det ett behov av säkerhet i de ekonomis-

ka relationerna, ett omsättningsskydd.
145

 Omsättningsintresset är av stor vikt inom av-

talsrätten och bygger på att omsättning skall kunna ske på ett enkelt, effektiv, snabbt 

och tryggt sätt. Det finns ett flertal principer och avtalsrättliga regler som har till syfte 

att underlätta omsättningen och därmed gynna den samhällsekonomiska utveckling-

en.
146

 Inom förmögenhetsrättens område väger intresset att skydda mot förluster tungt. 

Flera av de principer som beskrivits i kapitel tre har enligt Lehrberg ett särskilt syfte att 

skydda mot förluster och på så vis främja omsättningsintresset.
147

 

Effektivitetsprincipen ger uttryck för ett ekonomiskt skydd då den anger att ett avtal 

skall fungera effektivt, så att det på ett snabbt och smidigt sätt kan regleras och att par-

terna på ett tryggt sätt kan skyddas mot oväntade förluster samt inte i onödan betunga 

omsättningen.
148

 Billighetsprincipen ger part ett tydligt ekonomiskt skydd då syftet är 

att skydda part mot ekonomiska förluster.
149

 Även vinstprincipen som är nära samman-
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 Taxell, Avtalsrätt, s. 29 och 39. 
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 Taxell, Avtalsrätt, s. 30-31. 
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 Taxell, Sociala drag i avtalsrätten, s.529. 
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 Taxell, Avtalsrätt, s. 29. 
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 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 59. 
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kopplad med billighetsprincipen ger ett sorts ekonomiskt skydd då den klargör att skydd 

enbart skall utgå då part gjort en förlust.
150

  

Avtal är ett instrument för utbyte av varor och andra prestationer mot pengar som an-

vänds i den ekonomiska omsättningens tjänst.
151

 Företag ingår avtal för att erhålla ett 

vederlag och kunna förverkliga sitt vinstsyfte. Avtal bygger på att en prestation och ut-

fästelse kommer att ske, för att part skall våga ingå avtal och undvika förluster och istäl-

let göra en vinst, krävs tillit till den andra parten.
152

 

 

5.3.2 Uttryckt i lag 

Ett ekonomiskt skydd finns uttryckt i de flesta skyddsparagraferna. Den svagare parten 

som är i behov av skydd kan åtnjuta ett ekonomisk skydd från de flesta skyddslagarna. 

Billighetsprincipen som skall skydda mot förluster finns uttryckt bland annat i 31 § 

AvtL som anger att avtalsvillkoret är ogiltigt om det råder ett uppenbart missförhållande 

mellan parternas prestationer.
153

 Att 36 § AvtL i sin skälighetsbedömning skall ta hän-

syn till förhållandet mellan värdet av förmånerna framgår av förarbetena.
154

 Dotevall 

anger att det finns en möjlighet att använda 36 § AvtL som ett ekonomiskt argument för 

att motivera att avtalet skall jämkas när fördelningen mellan rättigheter och skyldigheter 

inte är ekonomiskt effektivt.
155

 Ekonomiskt skydd ges även i lag om avbetalningsköp 

som skyddar part mot orimliga avtalsvillkor. Ett ekonomiskt skydd ges genom att lagen 

ger köparen möjlighet att betala av skuld i förtid, men hindrar säljaren från att begära en 

tidigare återbetalning.
156

 Genom att lag om handelsagentur ger agent en tvingande rätt 

till provision, ges agenterna ett ekonomiskt skydd.
157

 Dessutom tvingar transportlagarna 

transportören att ta ett visst ansvar för godset, vilket ger avsändaren och mottagaren ett 

skydd mot eventuella förluster.
158

 Till sist ger räntelagen ett ekonomiskt skydd i och 

med att räntelagen ger gäldenären rätt till jämkning om särskilda skäl föreligger.
159

 

De skyddsparagrafer som ger rätt till ersättning för uppkommen skada kan ses som ett 

ekonomiskt skydd. Detta skydd återfinns bland annat i KL som hindrar part som intar en 

dominerande ställning att bland annat ta ut oskäliga priser. Lagen ger även part som ut-

satts för skada möjlighet till ersättning.
160

 Även 67 § KöpL ger ett ekonomiskt skydd då 
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den anger att part som lidit skada på grund av avtalsbrott har rätt till ersättning. Dessut-

om ger JB skydd mot ekonomiskt förlust som ger hyresgästen rätt till ersättning om av-

talet sägs upp utan befogad anledning.
161

 

 

5.3.3  Uttryckt i praxis 

I NJA 1983 s. 332 ogiltigförklarades ett avtalsvillkor då det ansågs att banken hade för-

behållit sig allt för stor frihet vid tillämpningen av villkoret. Det ansågs oskäligt av ban-

ken att tvinga borgensmannen att betala. Avtalsvillkoret ansågs inte vara rättvist gent-

emot borgensmannen och HD ogiltigförklarade det. Genom att avtalsvillkoret ogiltig-

förklarades erhöll borgensmannen både ett rättviseskydd mot det oskäliga avtalsvillko-

ret samt ett ekonomiskt skydd. I NJA 1984 s. 172 gavs hyresgästen till en tobaksaffär ett 

ekonomisk skydd för uppkommen förlust på grund av att denna blivit uppsagd utan be-

fogad anledning. I MD 2005:6 erhöll part ersättning för förlorad försäljning på grund av 

att det andra företaget vid försäljning av en ficklampa överträtt förbudet mot vilseledan-

de efterbildning. Part har genom att de har gått miste om viss försäljning lidit skada i 

form av utebliven intäkt. 

 

5.3.4 Sammanfattning 

Syftet med ett ekonomiskt skydd är att förhindra att part gör oskäligt tunga förluster. 

Skydd ges dels genom att förhindra att oskäliga avtalsvillkor används och på så sätt un-

derviker att en ekonomisk förlust överhuvudtaget uppkommer och dels genom att part 

som gjort förlust har möjlighet till ersättning.  

Avtalsrätten utgör en viktig del i marknadsekonomin, för att den skall fungerar krävs 

det att avtalen fungerar på ett effektivt och smidigt sätt. Ett ekonomiskt skydd behövs 

för att parterna skall våga ingå avtal med varandra utan att de riskerar allt för tunga för-

luster som påverkar omsättningen. 

Ekonomiskt skydd skall enbart ges när behov verkligen föreligger. Det skall fortfarande 

vara möjligt att förhandla till sig ett bra pris. ”En god affär skall fortfarande vara en god 

affär men inte en oskäligt god affär”.
162
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5.4  Socialt skydd 

5.4.1  Allmänt 

Ett socialt skydd skall precis som de övriga skyddsformerna ge skydd till den svagare 

parten i avtalsförhållandet.
163

 Välfärdstatens mål, att ge trygghet åt medborgarna, mins-

ka osäkerhetsfaktorn, erbjuda sociala tjänster med mera, anses framträda i kontraktsrät-

ten genom den sociala civilrättsliga skyddsprincipen.
164

 Målet att utjämna välfärden har 

endast till viss del uppmärksammats inom kontraktsrätten.
165

 Syftet med social civilrätt 

är att omfördela välfärden genom att ge mer åt den svagare parten. Social civilrätt syftar 

till att utveckla kontraktsrättsliga normer som ger en starkare ställning för ekonomiskt 

och socialt svagare grupper. Det skydd social civilrätt skall ge är att tillgodose det eko-

nomiska och sociala behovet.
166

 

Social avtalsrätt tar sikte på oförutsedda händelser,
167

 och bygger på läran om socialt 

prestationshinder. Det innebär att om den ena parten till exempel drabbas av ett oförut-

sett problem såsom sjukdom eller andra personliga problem och därmed inte kan fullföl-

ja sin avtalsförpliktelse befrias denna helt eller delvis från påföljder eller till och med 

befrias från avtalet.
168

 Dessa faktorer inträder vanligen efter att avtalet har ingåtts och 

utan att part har någon orsak till det.
169

 Sociala faktorer anses utgör relativa prestations-

hinder. Dessa kan variera beroende på styrka, art och dess faktiska verkningar.
170

 Rela-

tiva prestationshinder innebär att fullgörelse av avtalet är möjligt men det skulle innebä-

ra oproportionerliga uppoffringar från parts sida. Relativa prestationshinder utgör oftast 

ekonomiska hinder, till exempel höjda priser som leder till obalans mellan parterna.
171

 

De sociala faktorerna påverkar avtalsförhållanden olika beroende på situationen, och det 

är inte möjligt att fastställa generella regler för när ett socialt skydd skall anses förelig-

ga.
172

 

Det sociala skyddet skall ta sikte på att ge skydd mot missförhållanden som leder till so-

ciala orättvisor.
173

 Precis som ett rättviseskydd skall det sociala skyddet ta hänsyn till 

moraliska värderingar i strävan efter en balans mellan parternas prestationer i avtalsför-

hållandet.
174
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5.4.2  Uttryckt i lag 

Ett socialt skydd mot oförutsedda händelser finns uttryckt i ett flertal lagar. De flesta av 

dessa lagar ger ett skydd för privatpersoner. Den lag som ger näringsidkare det tydligas-

te skyddet mot sociala prestationshinder är lag om avbetalningsköp. Syftet med lagen är 

att skydda näringsidkare mot för hårda och orimliga villkor. Lagen reglerar bland annat 

hur och när en vara får återtas.
175

 18 § lag om avbetalningsköp anger med hänvisning 

till 16 kap. 12a § UB att kronofogdemyndigheten får bevilja anstånd med handräckning 

för återtagande av en vara om särskilda skäl föreligger. Betalningssvårigheter på grund 

av oförutsedda sociala förändringar kan vara ett sådant skäl.
176

 8 § räntelagen ger gälde-

nären ett socialt skydd då skälen för jämkning är sådana sociala hänseenden som sjuk-

dom, arbetslöshet eller andra liknande omsändigheter. För näringsidkare bör sådana 

omständigheter anses vara oförutsedda händelser såsom ordernedgång, importförbud 

och stigande marknadspriser. 

En näringsidkares behov av lokal tillhör både ett socialt som ekonomiskt behov. Utan 

en lokal får näringsidkaren det svårt att bedriva sin verksamhet. Det är därför av sociala 

skäl som hyresvärdens möjligheter att säga upp hyresgästen har begränsats. Genom JB:s 

kapitel om hyra ges näringsidkare ett socialt skydd genom lång uppsägningstid och rätt 

till skadestånd vid obefogad uppsägning.
177

 

Syftet med FAL är att ge försäkringstagaren ett starkt skydd. Enligt lagstiftaren har för-

säkringen en stor social betydelse.
178

 FAL ger part ett socialt skydd genom att den ger 

en trygghet i att försäkringen ersätter ekonomisk skada eller annan förlust.
179

  

Förändringar i en parts arbetssituation kan leda till att denna inte har möjlighet att till 

exempel fullfölja sina ekonomiska åtaganden.
180

 Arbetslöshet eller nedgång i inkomst är 

vanliga orsaker till betalningsdröjsmål.
181

 Genom att lagen om handelsagentur ges agen-

ten ett socialt skydd, då lagen anger att villkor som är mindre fördelaktiga än lagens be-

stämmelser angående rätten till provision och uppsägning är utan verkan.
182

 Socialt 

skydd mot betalningsoförmåga återfinns även i räntelagen. Propositionen till ändringen i 

8 § räntelagen anges att jämkning kan bli aktuell om betalningstidspunkten har försuttits 

på grund av till exempel sjukdom.
183

 

Enligt Sandgren kan inte 36 § AvtL anses ge skydd åt sociala prestationshinder eftersom 

det inte finns någon antydan i förarbetena om att paragrafen skall ge ett socialt skydd.
184
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I de avsnitten där förarbetena talar om ändrade förhållanden nämns inte socialt skydd 

som ett alternativ där paragrafen kan bli tillämplig, utan det talas om en relativt restrik-

tiv tillämpning av generalklausulen.
185

 Däremot talas det i special motiveringen om att 

sjukdom, arbetslöshet eller dylikt kan i vissa fall utgöra en orsak till jämkning.
186

 

 

5.4.3  Uttryckt i praxis 

I NJA 1984 s. 172 ansåg HD att en hyresgästs intresse att behålla lokalen vägde tyngre 

än hyresvärdens skäl för uppsägning. Hyresgästen hade bedrivit sin tobaksaffär i flera år 

och hade svårt att hitta en ny lokal i samma område. Trots att inkomsten var låg, var det 

hyresgästens huvudsakligen inkomstkälla. HD fastslog att hyresgästen hade rätt till er-

sättning för den ekonomiska skada denna lidit på grund av uppsägningen. Utan lokal 

och utan möjlighet att få tag i en annan lokal, åsamkades hyresgästen ekonomisk skada 

som kan leda till sociala prestationshinder. 

Enligt Sandgren finns det inget fall där HD utan stöd i lag eller ett avtalsvillkor har er-

känt ett socialt prestationshinder som befrielsegrund för part som har brutit mot ett av-

talsvillkor.
187

 Däremot har domstolen gått den svagare parten relativt långt till mötes, 

även när den svagare parten varit en näringsidkare. I NJA 1989 s. 346 ansåg HD att då 

försäkringstagare som var den svagare parten hade uppfyllt alla de krav som försäk-

ringsgivaren ställt upp, att det vore oskäligt att tillämpa begräsningar i försäkringsvill-

koret.
 
Domen ger den svagare parten ett visst socialt skydd mot omständigheter denna 

inte kunnat förutsätta. 

Enligt Sandgren vore det fullt möjligt för HD att identifiera enstaka fall där sociala pre-

stationshinder tillmätts relevans utanför det lagstadgade området. En sådan utveckling 

skulle kunna finna stöd i 36 § AvtL.
188

 

 

5.4.4  Sammanfattning 

Socialt skydd skall utgå till den part som på grund av oförutsedda händelser har drab-

bats av prestationshinder. För näringsidkare bör dessa faktorer anses vara sjukdom när 

det gäller enmansföretag, minskad orderingång eller andra ökade kostnader som inte 

part kan påverka. Genom det sociala skyddet skall part inte drabbas av ytterligare krav. 

Det sociala skyddet är till för att part skall kunna fortsätta med sin verksamhet utan att 

på grund av en oförutsedd händelse drabbas av till exempel konkurs. 

36 § AvtL bör kunna utgöra ett socialt skydd. Syftet med 36 § AvtL är att ge ett repres-

sivt skydd, genom att ersätta skada när denna har inträffat. Det sociala skyddet har 

samma syfte, att när ett prestationshinder föreligger förhindra, att part drabbas av fler 
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påföljder. Det anses inte föreligga några hinder för att 36 § AvtL bör kunna tillämpas då 

sociala prestationshinder föreligger.  

 

5.5  Samband mellan de olika skydden 

Enligt Taxell hör rättvisa samman med de sociala och ekonomiska förhållandena som 

förkommer i den givna situationen.
189

 Det är därför svårt att göra en gränsdragning mel-

lan de olika skydden. Ett rättviseskydd leder ofta till även ett ekonomiskt skydd för part. 

Genom att ett rättviseskydd som förhindrar att oskäliga avtalsvillkor används kan leda 

till att part undviker en förlust ges därmed även ett ekonomiskt skydd. En oskälighet 

som anses orättvis innebär ofta att avtalet även på något sätt är ekonomiskt oskäligt.  

Det sociala skyddet hör samman med det ekonomiska skyddet eftersom det sociala 

skyddet träder in när ett prestationshinder uppkommer. Ett prestationshinder är nästan 

alltid av ekonomisk karaktär.
190

 Genom det sociala skyddet ges ett rättvist skydd mot att 

part inte skall drabbas onödigt tungt på grund av omständigheter denna inte kan förutse. 

Sandgren anser att parts ekonomiska och sociala ställning bör tillmättas större vikt i av-

talsrättsliga sammanhang.
191

 Även Taxell är inne på samma spår han menar att det inom 

avtalsrätten bör finnas plats för moraliska värderingar vid sidan av de hårda ekonomiska 

aspekterna.
192

  

Flera av de lagar som har presenterats ger uttryck för flera sorters skydd. Detta syns tyd-

ligast i 36 § AvtL som ger uttryck både för ett rättvise-, ekonomiskt-, och socialt skydd. 

Då 36 § AvtL ger möjlighet till jämkning, ges både ett skydd mot orättvisa avtalsvillkor 

och mot onödigt betungande ekonomiska förluster. Paragrafen ger även möjlighet för 

domstolen att vid jämkning ta hänsyn till sociala aspekter. Även till exempel räntelagen 

och lag om handelsagentur ger uttryck för alla tre skydden. I räntelagen återfinns rättvi-

seskyddet och det ekonomiska skyddet då lagen anger att villkor som inskränker gälde-

närens rätt till jämkning är ogiltiga. Lagen ger uttryck för ett socialt skydd då den anger 

att full ränta inte skall utgå om gäldenären på grund av oförutsedda händelser inte kan 

betala sin skuld. I lag om handelsagentur ges agenten skydd mot alla missförhållanden 

genom att lagen anger att villkor som strider mot lagens tvingande bestämmelser är 

ogiltiga, ges ett rättviseskydd och att agenten har rätt till provision, vilket leder till ett 

ekonomiskt skydd. Slutligen ges även ett socialt skydd eftersom agenten ges en trygghet 

i att denna har rätten till provision och krav på viss uppsägningstid och på så viss kan 

förebygga att sociala prestationshinder uppkommer. 
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6 Lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare 

6.1  Bakgrund 

AVLN infördes 1984 för att det ansågs nödvändigt att utöka regleringen av skydd för 

näringsidkare.
193

 Lagstiftaren ansåg att det inte till fullo går att lita på att berörda parter 

inom näringslivet själva löser problemet med oskäliga avtalsvillkor genom frivilliga 

lösningar, utan att det även behövs ett lagstiftat förbud mot oskäliga avtalsvillkor. För-

slaget att införa AVLN var omtvistat, flera förbund och organisationer var negativa till 

införandet av lagen.
194

 Lagen infördes som ett komplement till 36 § AvtL.
195

 AVLN 

bygger till stora delar på motiven till 36 § AvtL. Som tidigare nämnts ger 36 § AvtL 

domstolen en möjlighet att jämka oskäliga avtalsvillkor. 36 § AvtL har ett repressivt 

syfte, då den ger part en möjlighet till upprättelse och gottgörelse efter skada har skett. 

AVLN har ett preventivt syfte, att förhindra att skada uppkommer.
196

 

Syftet med AVLN är att genom att ge MD behörighet att förbjuda en näringsidkare att 

använda oskäliga avtalsvillkor när denna ingår avtal med en annan näringsidkare mins-

ka förekomsten av oskäliga avtalsvillkor.
197

 Målsättningen med lagen är att kunna 

ingripa mot villkor som förekommer i standardavtal och avtalsformulär som har ett ut-

brett användningsområde.
198

 Med lagen vill lagstiftaren ge ett förstärkt skydd till de 

mindre näringsidkarna. De mindre näringsidkarna anses ofta inta en underlägsen ställ-

ning.
199

 

Målet med AVLN är även att stärka förhandlingsgrundvalen för näringsidkare som intar 

en underlägsen ställning vid förhandling av avtalsvillkor. Genom AVLN skall ett oskä-

ligt avtalsvillkor kunna stoppas innan avtalet träder i kraft.
200

 Med AVLN vill lagstifta-

ren komma tillrätta med de klämsituationer som kan uppkomma då småföretagare, som 

ofta utgör ett mellanled, kan hamna i kläm mellan att å ena sidan vara tvingad att följa 

konsumentlagstiftningen och å andra sidan vara tvingad att godta leverantörens avtals-

villkor.
201
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6.2  Uppbyggnad 

1 § AVLN anger att om ett villkor som en näringsidkare ställer upp när denna ingår el-

ler avser att ingå avtal med en annan näringsidkare är att anses som oskäligt, kan MD 

förbjuda näringsidkaren att i fortsättningen använda samma villkor i liknade fall. Lagen 

är tillämplig på avtal som avser tillhandahållande av varor, tjänster och även andra nyt-

tigheter som leasing, upplåtelse av nyttjanderätt, hyres- och arrendeavtal. Lagen gäller 

inte bara då avtalsvillkoret ställs upp av säljaren utan även då avtalsvillkoret ställs upp 

av köparen. För att lagen skall bli tillämplig är det tillräckligt om villkoret har påkallats 

att tas in i avtalet.
202

 

Att AVLN är en skyddslagstiftning för näringsidkare som intar en underlägsen ställ-

ning, framgår av 2 § AVLN. Vid bedömning om avtalsvillkoret är oskäligt skall sikte 

tas på om avtalsvillkoret typiskt sett är att se som otillbörligt och hänsyn skall tas till 

alla omständigheter. Varje villkor måste prövas i sitt sammanhang, vilket innebär att ett 

villkor kan anses vara oskäligt i ett sammanhang men inte i ett annat.
203

 

Vid ett avtalsförhållande där det finns en påtaglig skillnad mellan parternas ekonomiska 

storlek och styrka är det ingen tvekan om att den svagare parten intar en underlägsen 

ställning.
204

 Underlägsen ställning intas oftast av småföretagare.
205

 Är den ena parten 

beroende av den andres produkter intar den första parten en beroendeställning vilket gör 

att denna kanske inte vill, vågar eller kan sätta emot i avtalsförhandlingarna. Det behö-

ver inte vara ett beroendeförhållande gällande försäljning av en produkt, den ena parten 

kan inta en underlägsen ställning i fråga om ekonomiska resurser eller tillgång till juri-

disk sakkunskap.
206

 Huruvida en näringsidkare intar en underlägsen ställning avgörs 

delvis från fall till fall. Det är inte enbart företagets storlek som är avgörande för huru-

vida den ena parten intar en underlägsen ställning, utan det är snarare om den ena parten 

på grund av sin ställning och resurser i form av ekonomisk, juridisk eller annan sakkun-

nig har en överlägsen ställning.
207

 Bedömningen skall enbart ske av avtalsvillkor som 

antas komma att användas under liknande omständigheter och mot andra näringsidkare. 

Skäligheten hos individuellt utformade avtalsvillkor prövas enligt 36 § AvtL vid allmän 

domstol.
208

  

En ansökan om förbud behöver inte göras av den enskilde näringsidkaren som utsätts 

för det oskäliga avtalsvillkor utan kan även göras av en sammanslutning av näringsidka-

re som på något vis har ett befogat intresse.
209

 Har MD prövat och ansett ett avtalsvill-

kor som oskäligt får näringsidkare inte i fortsättningen använda samma eller väsentligt 

lika villkor. Använder näringsidkare ett avtalsvillkor som liknar det förbjudna skall 
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prövning ske om det föreligger en väsentlig överrensstämmelse mellan villkoren. Ett 

förbud gäller bara när avtalsvillkoret används i liknande fall. Ett av MD förbjudet av-

talsvillkor som används i ett annat sammanhang vid försäljning av en annan vara är inte 

att se som en överträdelse.
210

 Ett avtalsvillkor som har ansetts oskäligt kan prövas på 

nytt om förhållandet har förändrats.
211

 Ett förbud att använda ett avtalsvillkor vinner 

med andra ord inte rättskraft. MD kan när som helst ta upp ett avtalsvillkor till ny pröv-

ning.
212

 Den sista paragrafen i lagen anger att ett förbud skall förenas med vite. Dock 

kan MD välja att avstå från att utdöma vite om det inte är behövligt på grund av särskil-

da skäl eller om den sökande avstått från att yrka vite.
213

 

 

6.3  Åsikter om AVLN 

Förslaget att införa AVLN var omtvistat, och det fick ett blandat mottagande hos re-

missinstanserna. Fyra stora förbund, Sveriges Industriförbund, Sveriges Grossistför-

bund, Sveriges köpmannaförbund och SHIO-familjeföretagen hade gemensamt kommit 

överens om att branschvis omförhandla de allmänna avtalsvillkoren som förekommer 

och att tvister i första hand skall lösas genom skiljeförfarande eller liknade. Grossistför-

bundet och Industriförbundet ansåg att dessa överenskommelser var tillräckliga för 

komma åt oskäliga avtalsvillkor. Förslaget att införa AVLN stöddes däremot av Köp-

mannaförbundet och SHIO-familjeföretagen som tyckte att det utöver den gemensamma 

överenskommelsen behövs en lagstadgad möjlighet för näringsidkare att få ett avtals-

villkors skälighet prövad.
214

  

Bland de övriga remissinstanser var tre instanser positiva till att införa AVLN, medan 

förslaget avslogs av åtta olika instanser. Tre instanser bland annat MD var tveksamma 

till lagförslaget.
215

 Förutom dessa remissinstanser tillfrågade utredningen 13 andra för-

bund. Dessa valdes ut då de representerar mindre företagare. Av dessa ansåg fyra för-

bund att det fanns behov av en skyddslagstiftning mellan näringsidkare. Två förbund 

ville inte ta en bestämd ställning. Resterande sju förbund ansåg att det inte förelåg något 

behov av en ny skyddslagstiftning.
216

  

De två sakkunniga, Sundquist och Wiberg som deltog i utredningen, ansåg att det inte 

fanns ett påtagligt behov av en ny skyddslagstiftning mellan näringsidkare. De anförde 

att en grundläggande förutsättning för att införa en ny lagstiftning är att ett påtagligt be-

hov av nya rättsregler föreligger. Sundquist och Wiberg ansåg inte att ett sådant behov 

förelåg då varken utredningen av olika befintliga avtalsvillkor eller utfrågningen av 

branschrepresentanter visade på detta.
 217

 Vidare ansåg Sundquist och Wiberg att det re-
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dan fanns tillräckliga medel för att komma tillrätta med oskäliga avtalsvillkor, bland an-

nat 36 § AvtL och även de branschvisa avtalsförhandlingarna.
218

 

 

6.4 AVLN i förhållande till skyddsprinciperna 

Genom att minska förekomsten av oskäliga avtalsvillkor vill lagstiftaren skapa en ba-

lans mellan näringsidkarna och förhindra att klämsituationer uppkommer.
219

 Avtal 

grundar sig på utbyte av prestationer. AVLN bygger på 36 § AvtL,
220

 som i sin tur byg-

ger på ekvivalensprincipen.
221

 AVLN tar särskild hänsyn till part som intar en underläg-

sen ställning, och genom att förbjuda oskäliga avtalsvillkor stärka deras ställning. På så 

sätt får de ett bättre förhandlingsläge.
222

 Avsikten med AVLN är att komma till rätta 

med orättvisor genom att ogiltigförklara oskäliga avtalsvillkor. Därigenom ges den un-

derlägsna parten ett rättviseskydd. 

I propositionen till AVLN anges att det är viktigt att de kostnader som ett ökat konsu-

mentskydd leder till fördelas rättvist mellan de olika leden på näringsidkarens sida. Det 

är ofta småföretagare inom detaljhandeln som intar en underlägsen ställning gentemot 

leverantör eller producent och de som får stå för kostnaderna mot konsument. Om inte 

detaljhandlaren har någon möjlighet att reklamera bakåt kan denna drabbas av stora 

kostnader. Det är därför viktigt att dessa kostnader fördelas jämt mellan de olika när-

ingsidkarna. Genom AVLN ges näringsidkare som intar en underlägsen ställning ett 

rättsskydd mot bakre ledet och på så vis skyddas mot orimliga ekonomiska kostnader.
223

 

Oskäliga avtalsvillkor är ofta ekonomiskt betungande för ena parten. Genom rättvise-

skydd mot oskäliga avtalsvillkor ger AVLN även ett ekonomiskt skydd. 

Ett socialt skydd skall ges när part, på grund av omständigheter denna inte rår för, inte 

har möjlighet att betala sin skuld. Detta kan bero på sjukdom, arbetslöshet eller andra 

liknade omständigheter. Genom ett socialt skydd lindras de påföljder som ett avtalsbrott 

innebär helt eller delvis eller ger part möjlighet att frånträda avtalet.
224

 Socialt skydd in-

faller när en avtalsstörning redan har inträffat. Det sociala skyddets syfte är att förhindra 

att påföljder sker, en typ av repressivt skydd. AVLN skall ge ett skydd mot oskäliga av-

talsvillkor preventivt, innan skada har uppkommit, varför AVLN inte bör kunna ses som 

ett socialt skydd. Preventionsprincipen syns tydligt i AVLN, då lagens syfte likväl prin-

cipens syfte är att motverka illojala beteenden som skadar motpart. 

Trots att AVLN funnits i 25 år finns det enbart ett fåtal rättsfall som behandlar oskälig-

het. En anledning till detta kan vara att allmän domstol är officiell, vem som helst kan ta 

del av tvisten vilket ofta leder till negativ publicitet för företaget. Alternativet till allmän 
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domstol är skiljeförfarande som både är snabbare och diskretare, då den inte är offent-

lig.
225

 En annan anledning till avsaknad av rättsfall kan vara att flera stora branschorga-

nisationer har enats om att tvister skall lösas i skiljedomsliknande förfaranden eller lik-

nande.
226

 En tredje orsak kan vara att part inte vill dra den andra parten inför domstol. 

Viljan att bibehålla goda affärsförbindelser och inte förlora den andra parten som kund 

väger tyngre än att få tvisten löst på rättslig väg. Parterna tros lösa sina tvister utan till-

lämpning av de regler som avtalet innehåller.
227

 Alternativt använder inte parterna 

AVLN då ett förbud inte vinner rättskraft, utan part kan fortsätta att använda villkoret 

och enbart riskera mer vite genom en ny rättegång. Slutligen kan avsaknaden av rättsfall 

bero på att AVLN har gett en avskräckande effekt och förekomsten av oskäliga avtals-

villkor har minskat. 

I förarbetena till AVLN gjordes bedömningen att antalet ärenden till MD skulle bli 

mindre än fem per år.
228

 Lagstiftaren antog att många tvister skulle komma att lösas 

mellan parterna, utan att blanda in allmän domstol.
229

 Antalet rättsfall som avgjorts hos 

MD är färre än vad lagstiftaren förutspådde. Av de fall som varit uppe hos MD har en-

bart tre fall ansetts innehålla oskäliga avtalsvillkor. Två av fallen avser avtalsvillkor 

som ger den ena parten rätt att ändra villkoren.
230 

I det tredje fallet innehöll avtalet vill-

kor som begränsade parts rätt till ersättning.
231 

 Några av de fall som MD inte ansåg in-

nehöll oskäliga avtalsvillkor var krav på att transportera en viss minsta mängd, krav att 

utge personnummer, krav att överlåta rättigheter och även villkor som begränsande parts 

returrätt.
232

 Avsaknaden av rättsfall gör det svårt att bedöma vilket skydd AVLN verkli-

gen ger. AVLN infördes trots kritik från majoriteten av remissinstanserna och två av de 

sakkunniga. Det ansågs att det inte förelåg något behov av ytterligare skyddslagsstift-

ning, avsaknaden av rättsfall tyder på att de kan ha haft rätt. 
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7 Analys 

7.1  Sammanfattning  

I avtalsförhållanden mellan näringsidkare råder det inte alltid jämlikhet. På grund av 

olika omständigheter kan det råda en obalans som leder till att den ena parten intar en 

underlägsen ställning. Även om näringsidkare ofta har möjlighet att själv ta tillvara på 

sina intressen, anses de behöva ett visst skydd. Ett skydd är den hjälp part kan få genom 

lagar och rättstillämpningar mot avtalsstörningar. En avtalstörning utlöser skyddsbeho-

vet, och skall ges när ett behov föreligger. En avtalstörning är en negativ påverkan av 

parts ställning eller intressen, som leder till förlust eller annan betungande olägenhet. 

Ett rättsskydd kan antingen ges preventivt genom att förebygga att skada sker, eller re-

pressivt genom gottgörelse när skada skett. 

I affärsförhållanden är det småföretagaren som oftast intar en underlägsen ställning och 

anses ha ett större skyddsbehov. Det är inte företagets storlek som är avgörande för hu-

ruvida företaget intar en underlägsen ställning, utan det är dess ekonomiska miljö och 

förhållandet till den andre parten som avgör. Underlägsen ställning intar den part som 

ekonomiskt, kunskapsmässigt eller på liknande sätt är svagare än den andre. Huvud-

principerna i avtalsrätten är att avtal skall hållas och att parterna fritt får avtala vad de 

önskar. Dessa principer har en viktig roll i den svenska avtalsrätten Det är av stor vikt 

för rättsäkerheten att avtal skall gälla enligt sitt innehåll och att parterna är fria att själva 

bestämma vad avtalet skall innehålla, dock har dessa principer lättats upp något för att 

förhindra att den starkare parten utnyttjar sin ställning och på så vis erhåller otillbörliga 

fördelar.  

För att skydda part som intar en underlägsen ställning har ett flertal skyddsprinciper 

vuxit fram. Dessa skyddsprinciper kommer till uttryck i både lagar och doktrin. Vissa 

principer förekommer i flera av de skyddslagar som förekommer inom avtalsrätten, och 

vissa lagar och paragrafer ger uttryck för flera av de olika principerna. Skydden ser oli-

ka ut, vissa lagars syfte är att skydda den underlägsna parten, medan andra lagar har ett 

annat huvudsyfte än att skydda part, men har då vissa skyddsparagrafer som ger part 

skydd.  

Inom avtalsrättens område kan tre skyddstyper utläsas från aktuella rättskällor. Den 

främsta skyddsprincipen är att skapa rättvisa. Genom ett rättviseskydd vill lagstiftaren 

förhindra att den ena parten kan erhålla oskäliga fördelar. Rättviseskyddet ger uttryck 

för ekvivalensprincipen vars syfte är att skapa en balans mellan parternas prestationer 

och på så vis skapa rättvisa. Det främsta missförhållandet som lagstiftaren vill hejda ge-

nom ett rättviseskydd är oskäliga avtalsvillkor. Det uttrycks främst i 36 § AvtL, som 

anger att oskäliga avtalsvillkor kan jämkas av domstol eller lämnas utan avseende. Ett 

rättviseskydd finns uttryckt i de lagar som anger att hänsyn skall tas till part som intar 

en underlägsen ställning och i de lagar som anger att villkor som är till nackdel för en 

viss part är ogiltiga eller skall jämkas. Dessa skydd återfinns bland annat i transportla-

garna, räntelagen och lag om handelsagentur. 

Ett ekonomiskt skydd bygger på att skydda part mot förluster. Avtalsrätten är mycket 

viktig inom marknadsekonomin eftersom den bygger till stora delar på avtal. Fungeran-

de avtal behövs inom marknadsrätten för en effektiv omsättning. Ett ekonomiskt skydd 

mot förluster ges i ett flertal lagar. Det finns uttryckt i de lagar som likt rättviseskyddet 

jämkar oskäliga avtalsvillkor, då oskälighet ofta leder till ekonomiskt förlust, och i de 
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lagar som genom skadestånd ger part rätt till ersättning för uppkommen skada. Ekono-

miskt skydd återfinns i lag om avtalningsköp, KL, räntelagen och 36 § AvtL med flera. 

Dessa lagar antingen ger part som lidit skada rätt till ersättning, eller ger part möjlighet 

till jämkning av ekonomiskt oskäliga avtalsvillkor. 

Målet med det sociala skyddet är att ge part en trygghet. Genom det sociala skyddet 

skall part skyddas mot oförutsedda händelser. De lagar som innehar ett socialt skydd 

förstärker parts trygghet. Detta syns bland annat i JB, som ger näringsidkare rätt till er-

sättning vid obefogad uppsägning av hyresrätt och därmed ges näringsidkare ett för-

stärkt skydd. Socialt skydd ges repressivt, efter att en avtalsstörning skett. Socialt skydd 

ges förutom i JB exempelvis genom räntelagen, 36 § AvtL och lag om avbetalning, som 

genom att ge part rätt till jämkning eller ersättning skyddar denna mot ytterligare på-

följder. 

Genom en rad olika rättsregler ges part skydd mot dessa missförhållanden. Ett antal av 

de lagar som uttrycker ett skyddssyfte ger skydd åt flera av de olika missförhållandena. 

Några av skyddslagarna ger uttryck för alla tre skydden. Till exempel räntelagen, som 

anger att villkor som inskränker gäldenärens rätt till jämkning är ogiltigt. Det visar på 

både ett rättviseskydd och ett ekonomiskt skydd. Räntelagen anger vidare att det är att 

anses som oskäligt och räntan skall jämkas om gäldenären på grund av oförutsedda om-

ständigheter inte kan betala och detta leder till att full ränta skall utgå. Vilket visar på att 

räntelagen även ger utryck för ett socialt skydd. 

Det är klart att den gemensamma uppfattningen om vilka missförhållanden som närings-

idkare utsätts för och skall skyddas mot återfinns i ovan nämnda skydd, genom ett antal 

olika lagar. Missförhållandena skall förebyggas med hjälp av de olika lagarna och rätts-

principerna som finns utspridda i ovan angivna skydd. Om de gemensamma skydden i 

praktiken verkligen ger de skydd som lagarna anger är svårt att bedöma på grund av 

bristen av rättsfall. 

Bland de tydligaste skyddslagstiftningarna tillhör AVLN. Dess syfte är att skydda part 

som intar en underlägsen ställning mot oskäliga avtalsvillkor. Genom AVLN skall små-

företagare skyddas mot att hamna i klämsituationer. Syftet med AVLN är att förhindra 

att part som intar en underlägsen ställning tvingas ingå ett avtal med oskäliga avtalsvill-

kor. Genom AVLN skall den underlägsna parten ges ett bättre förhandlingsläge då ett 

avtalsvillkor kan bedömas som oskäligt redan innan avtalet har ingåtts. Part skall kunna 

påkalla att ett villkor är oskäligt redan när den andra parten begär att villkoret skall tas 

in i avtalet. 

AVLN skall främst ge ett rättviseskydd genom sitt ändamål att förhindra att orättvisa 

avtalsvillkor förekommer. Genom att skapa rättvisa och förhindra tillämpningen av 

oskäliga avtalsvillkor ges även ett ekonomiskt skydd. Ett oskäligt avtalsvillkor kan leda 

till att den ena parten får bära en orimlig ekonomisk kostnad. Genom att AVLN stoppar 

oskäliga avtalsvillkor kan part undvika eventuellt kommande ekonomiska förluster. Hu-

ruvida AVLN ger ett socialt skydd är svårare att avgöra. AVLN syftar till att ge ett pre-

ventivt skydd, innan part har drabbats av skada. Det sociala skyddet ges repressivt, vil-

ket tyder på att AVLN inte ger ett socialt skydd. AVLN ger med andra ord i teorin 

skydd mot de missförhållanden som innefattar skydd mot orättvisor och ekonomisk för-

lust, huruvida AVLN gör det i praktiken är svårare att avgöra på grund av avsaknaden 

av rättsfall.  
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7.2 Slutsats 

Det är klart att näringsidkare i stort sätt riskerar att utsättas för samma missförhållanden 

som konsumenter inom avtalsrättens område. Därmed är de också i samma behov av 

skydd mot dessa. De missförhållanden som näringsidkare riskerar att utsättas för är först 

och främst oskäliga avtalsvillkor som leder till en orättvis balans mellan parternas pre-

stationer. Oskäliga avtalsvillkor kan även leda till ekonomisk förlust eller orimliga eko-

nomiska kostnader. Att den ena parten bryter avtalet, inte presterar vad avtalet utfäst el-

ler liknande kan även detta leda ett missförhållande för parts del, som denna behöver 

skydd mot. Slutligen skall part skyddas mot missförhållanden som beror på att denna på 

grund av en oförutsedd händelse drabbas av prestationshinder. Genom ekonomiskt-,   

socialt- och rättviseskydd skall part skyddas mot olika missförhållanden som kan uppstå 

inom avtalsförhållanden.  

De olika skydden har ett nära samband med varandra och det är svårt att dra en linje och 

skilja på när det ena eller andra skyddet föreligger. Ett skydd ges sällan ensamt utan av 

det ena skyddet följer nästan alltid ett annat. Till exempel huruvida något uppfattas som 

orättvist eller ej beror på de ekonomiska och sociala förhållandena som föreligger i den 

givna situationen. Något som utlöser det ekonomiska skyddsbehovet, utlöser ofta även 

rättviseskyddet. Eftersom till exempel en ekonomisk förlust eller onödigt betungande 

omkostnader ofta beror på orättvisa och oskäliga avtalsvillkor. Likväl om den ena par-

ten inte kan betala sin skuld på grund av en oförutsedd händelse och kraven från mot-

parten är orimliga utlöses både rättviseskyddet och det sociala skyddet. 

Den samlade uppfattningen är att näringsidkare inom avtalsrätten skall skyddas mot de i 

uppsatsen nämnda missförhållanden och att missförhållanden skall förebyggas med 

hjälp av skydd som består i lagar och rättstillämpning som framställts i uppsatsen. Även 

att det inte finns en samlad uppfattning på ett ställe för vilka missförhållanden är. Huru-

vida dessa lagar som skall ge näringsidkarna skydd mot de givna missförhållanden 

verkligen gör detta i praktiken är fortfarande oklart på grund av att det endast finns ett 

fåtal rättsfall på område som har behandlat detta. Att vidare utreda huruvida näringsid-

kare som intar en underlägsen ställning får det skydd som de har rätt till vore intressant 

att vidare analysera.  

I teorin ger AVLN ett rättviseskydd och ett ekonomiskt skydd genom att skydda mot 

orättvisa och ekonomiskt betungande avtalsvillkor. Det sociala skyddet ges först när 

skada redan har skett. Då syftet med AVLN är att förebygga skada, kan inte AVLN an-

ses ge ett socialt skydd. 

AVLN skall skydda mot oskäliga avtalsvillkor. Om lagen gör detta eller ej är svårt att 

kontrollera, då det saknas rättsfall för att få en bra och rättvisande bild. I propositionen 

trodde inte utredarna att MD skulle få mer än fem fall per år, vilket stämmer. Det har till 

och med varit färre fall än propositionen förutspådde. Om lagen uppfyller sitt syfte eller 

ej är därför svårt att svara på. Branscherna har sagt att de själva skall reglera oskäliga 

avtalsvillkor, om detta har skett eller ej är för omfattande för denna uppsats att utreda. 

Det är dock möjligt att AVLN har fått en avskräckande effekt. Då MD enbart har be-

handlat ett tiotal fall är det svårt att avgöra om AVLN uppfyller sitt syfte. Att det har fö-

rekommit så få fall kan beror på att AVLN har fått en avskräckande effekt och före-

komsten av oskäliga avtalsvillkor har minskat. Det kan även bero på att parterna undvi-

ker att dra den andra parten inför domstol, dels för att den är allmän och dels för att part 

vill bibehålla affärsrelationerna.  Det kan även vara så att flera av branschorganisatio-
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nerna verkligen har valt att lösa sina tvister inför skiljedomförfarande. Huruvida detta 

stämmer eller inte vore intressant att vidare utreda. 

AVLN skall genom sitt preventiva syfte ge skydd mot orättvisa och ekonomiskt betung-

ande avtalsvillkor. Huruvida AVLN gör detta eller inte är svårare att svara på. Ett för-

bud av MD att använda ett visst avtalsvillkor vinner inte rättskraft, med andra ord kan 

part fortsätta att använda samma villkor och enbart riskera vite eller att ännu en gång 

hamna i MD.  

AVLN infördes trots att det fanns en tveksam inställning till lagen hos en majoritet av 

de till frågade remissinstanserna och förbunden samt en negativ inställning hos två av 

de sakkunniga som deltog i utredningen. Dessa ansåg att det inte fanns något behov av 

en ny skyddslagstiftning, utan att det fanns redan tillfredsställande medel för att komma 

till rätta med oskäliga avtalsvillkor. Avsaknaden av rättsfall kan anses antyda att de 

hade rätt angående behovet av ytterligare en skyddslagstiftning. AVLN har bland annat 

som syfte att skydda mot och minska förekomsten av oskäliga standardavtal. Hur dessa 

standardavtal ser ut idag jämfört med hur de såg ut vid AVLN:s tillkomst vore intres-

sant att undersöka, har standardavtalen blivit mer jämställda efter införandet av AVLN 

eller inte.  

I teorin ger de i uppsatsen angivna lagarna ett bra skydd mot missförhållandena inom 

avtalsrätten. Att den samlad uppfattning inte finns i en eller några av de lagar är inte ne-

gativt i sig. Att skydd ges i ett flertal olika lagar anses inte vara något problem. Det är 

inte optimalt att ha alla skydd i en lag, då den lagen skulle bli alldeles för omfattande.  

Jämför till exempel AvtL. Det är inte möjligt för AvtL att reglera alla typer av avtal, 

utan det behövs vissa speciallagar som reglera vissa specifika typer av avtal. Något yt-

terligare behov av fler skyddslagstiftningar anses inte föreligga. Däremot är det viktigt 

att de skyddslagstiftningar som finns efterlevs och att näringsidkare som intar en under-

lägsen ställning verkligen att får de skydd de behöver. Skyddet får inte heller tillämpas 

för hårt så att marknaden snedvrids. En god affär måste fortfarande vara en god affär. 
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