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Sammanfattning 

När företag ingått ett samarbetsavtal är risken stor att ena samarbetsparten själv börjar 

bedriva likande verksamhet och konkurrera ut motparten eller väljer att avslöja informa-

tion om motparten till en konkurrent. För att företagen på bästa sätt ska skydda sina in-

tressen upprättar de ett sekretessavtal, vilket föreskriver att parterna ska hemlighålla och 

inte röja samarbetspartens information. I svensk avtalsrätt har det blivit allt mer före-

kommande att sekretessavtal som gäller för all evig tid upprättas mellan två näringsid-

kare i kommersiella förhållanden. Detta har medfört att tvister uppstår längre fram mel-

lan samarbetsparterna om vad som anses vara skälig tid och hur länge sekretessavtalen 

ska anses gälla.  

När ett sekretessavtal anses oskäligt kan 36 § AvtL aktualiseras. Detta eftersom paragra-

fen behandlar ett avtals skälighet samt möjligheter till jämkning av oskäliga avtal. Frå-

gan blir då om ett sekretessavtal som gäller för all evig tid i kommersiella förhållanden 

kan jämkas med stöd av 36 § AvtL. Enligt svensk avtalsrätt är det viktigt att parter re-

spekterar sitt avtal och fullgör detta. Undantag från avtalsbundenheten kan dock vara 

tillämpliga där det till exempel vore oskäligt enligt 36 § AvtL att tvinga ena parten till 

att stå fast vid sitt löfte. Sekretessavtal i kommersiella förhållanden som gäller för all 

evig tid kan anses oskäliga om en avtalspart befinner sig i underlägsen ställning eller 

om senare inträffade förhållanden ändrar avtalets innebörd. 

Så länge informationen anses utgöra en företagshemlighet ska denna enligt FHL vara 

sekretessbelagd. Dock när informationen inte längre är att betrakta som en företagshem-

lighet kan det anses oskäligt att ha ett sekretessavtal om detta för all evig tid. Ett sådant 



 

 

fall kan vara ett patent som faller bort efter 25 år. Därmed borde sekretessavtal på evig 

tid kunna jämkas med stöd av 36 § AvtL.  
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Abstract 

When a company is part of an agreement there is a risk that one of the collaborators 

pursues similar business and takes up competition with the partner or chooses to reveal 

information about their partner to other parties. To avoid this, companies establish a 

confidentiality agreement that prohibits the parties to reveal any information. Confiden-

tiality agreements that are eternal have become more common in Swedish contract law 

in commercial relations. As a result, disputes between collaborators have occurred re-

garding the unreasonable length and validity of the agreement at a later stage. 

When a confidentiality agreement is considered to be unreasonable, 36 § of the Swedish 

contract law (AvtL) can be applicable. The paragraph deals with the legitimacy and the 

opportunities of re-adjustment of the unreasonable contract. The question is, can a con-

fidentiality agreement that is eternally valid in commercial relations be modified with 

the support of 36 § AvtL?  

Pacta sunt servanda is an important principle in Swedish contract law and the confiden-

tiality agreement is no exception. Hence, the duty of fulfilling a contractual obligation is 

important. The 36 § of AvtL can be applied when an obligation can be considered to be 

unreasonable. Confidentiality agreements in commercial relations that are eternal can be 

seen as unreasonable if a partner is inferior or if later occurred relations changes the 

meaning of an agreement. 

If information is considered to be an industrial secret it should be classified according to 

Act on the Protection of Business Secrets (FHL). However, when the information is not 

any longer regarded as an industrial secret, it can be unreasonable to have a eternal con-



 

 

fidentiality agreement. An example of this can be a patent that expires after a certain pe-

riod of time. Hence the confidentiality agreement should be able to modify, with the 

support of 36 § AvtL.       
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1  Inledning  

 

1.1  Bakgrund  

Det har blivit allt vanligare att företag samarbetar med varandra för att kunna växa och 

konkurrera på en konkurrenskraftig marknad. Ökat samarbete har lett till att information 

i en näringsidkares rörelse har fått allt större betydelse och värde. Detta har i sin tur 

medfört att stor vikt bör läggas på att skydda denna information. Ett företags informa-

tion, produktion, kunskap, know- how och teknik är avgörande faktorer för att företaget 

ska kunna uppnå så stora marknadsandelar som möjligt och därmed så stor vinst som 

möjligt. För att ett företag ska lyckas konkurrera med sina tillgångar är det viktigt att 

dessa skyddas från obehörig användning. När företag samarbetar är det viktigt att in-

formation skyddas. När företag ingått ett samarbetsavtal är risken stor att ena samarbets-

parten själv börjar bedriva likande verksamhet och konkurrera ut motparten eller väljer att 

avslöja information om motparten till en konkurrent. Det är då viktigt att företagen under 

avtalsförhandlingarna och efter att ett samarbetsavtal tecknats skyddar sina intressen. Detta 

gör företagen bäst genom att bland annat upprätta ett sekretessavtal, vilket föreskriver 

att parterna ska hemlighålla och inte röja samarbetspartens information. I svensk avtals-

rätt har det blivit allt mer förkommande att sekretessavtal som gäller för all evig tid upprät-

tas mellan två näringsidkare i kommersiella förhållanden. Detta har medfört att tvister upp-

står längre fram mellan samarbetsparterna om vad som anses vara skälig tid och hur länge 

sekretessavtalen ska anses gälla.  

När ett sekretessavtal anses oskäligt kan 36 § AvtL (generalklausulen) aktualiseras. Detta 

eftersom paragrafen behandlar ett avtals skälighet (oskälighet) samt möjligheter till jämk-

ning av oskäliga avtal. Frågan blir då om ett sekretessavtal som gäller för all evig tid i 

kommersiella förhållanden kan jämkas med stöd av 36 § avtalslagen. 

I lag om skydd för företagshemligheter (FHL) tas frågeställningar upp kring företagshem-

ligheter vars röjande kan skada en avtalspart. Vid avgörande om ett sekretessavtal på evig 

tid ska anses skäligt kan FHL tas i beaktande. Detta eftersom FHL behandlar företagshem-

ligheter samt dess röjande och konsekvenser därav. Frågan uppkommer om vad FHL anser 

om sekretessavtal i kommersiella förhållanden vilka gäller på evig tid. 
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1.2  Syfte 

Syftet är att utreda om ett sekretessavtal i kommersiella förhållanden som gäller för all 

evig tid kan jämkas med stöd av 36 § avtalslagen. 

1.3  Metod 

För att kunna fastställa vad som är gällande rätt rörande sekretessklavtal i kommersiella 

förhållanden, dess giltighetstid och om sådant avtal kan jämkas med stöd av 36 § AvtL 

har en rättsdogmatisk metod tillämpats.
1
 Detta genom att uppsatsen kommer utgå ut-

ifrån lagtext, förarbeten, rättsfall och doktrin. För att få en djupare inblick och kunna 

fastställa gällande rätt och vad lagtexten innebär, har främst förarbeten och rättspraxis 

analyserats om de aktuella lagarna. Detta för att fastställa lagstiftarens avsikter när lagen 

kom till och även erhålla rekommendationer om hur lagen bör tillämpas. Vidare har 

praxis använts och analyserats för att redogöra hur lagregler tillämpas i praktiken. Detta 

eftersom domstolarna enligt svensk rätt har behörigheten att avgöra hur lagregler bör 

tillämpas
2
. Doktrin har använts som ett komplement där praxis och förarbeten inte har 

kunnat ge vägledning.  

1.4  Avgränsning  

Uppsatsen kommer inte att behandla de andra regleringarna kring ogiltighetsreglerna i 3 

kap AvtL förutom 36 §. Detta eftersom dessa regleringar inte fyller någon funktion för 

att uppnå uppsatsens syfte.  Offentlighets- och sekretesslagen kommer inte heller att be-

röras i uppsatsen för att lagen behandlar sekretessfrågor kring myndigheters allmänna 

handlingar. Eftersom syftet med uppsatsen behandlar sekretess i kommersiella förhål-

landen är inte denna lag relevant för att besvara syftet. Vidare kommer syftet att besva-

ras utifrån svensk rätt och därmed kommer internationell rätt inte att behandlas. På 

grund av utrymmes- och tidsskäl kommer förhållanden mellan arbetstagare och arbetsgi-

vare i FHL att uteslutas i uppsatsen och enbart förhållanden mellan näringsidkare kom-

mer att behandlas. 

 

                                                 
1
 Lehrberg, Praktisk Juridisk Metod, s. 38. 

2
 Regeringsformen, 11 kap 2§. 
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1.5  Disposition  

Uppsatsen är disponerad enligt följande. 

I kapitel 2 berörs de grundläggande svenska avtalsrättsliga principerna. Mest uppmärk-

samhet har ägnats åt avtalsfrihetsprinsen, avtalsbundenhetsprincipen, lojalitetsprincipen 

och skyddsprincipen. Detta främst för att ge en grundlig inblick för hur dessa olika av-

talsprinciper förhåller sig till 36 § AvtL.  

Kapitel 3 behandlar de olika metoderna för att angripa oskäliga avtalsvillkor samt defi-

niera eller avgöra vad begreppet skälighet (oskälighet) innebär.  

Vidare i kapitel 4 ges en ingående redogörelse för 36 § AvtL och dess tillämplighetsom-

råden. Mest fokus här har lagts på paragrafens tillämplighet utanför konsumentområdet, 

det vill säga om 36 § AvtL kan komma till användning även i förhållanden mellan två 

näringsidkare.  

I kapitel 5 redogörs de rättsfall där högsta domstolen har kommit fram till att 36 § AvtL 

kan tillämpas på kommersiella förhållanden. I detta kapitel understryks en näringsidka-

res underlägsna ställning och omständigheter som förekommer efter avtalets ingång i 

kommersiella förhållanden.   

I Kapitel 6 behandlas lojalitetsplikten mellan två näringsidkare vid avtalsförhandlingar 

samt efter avtalets upphörande. Vidare görs det en ingående redogörelse för varför av-

talsparter upprättar sekretessavtal samt hur 36 § AvtL förhåller sig till FHL gällande 

sekretessavtal. 

Slutligen i kapitel 7 framgår de avslutande kommentarerna och en återknytning till syf-

tet görs. 
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2 Den svenska avtalsrätten  

 

2.1  Avtalsrättens teorier och huvudprinciper 

En redogörelse för de avtalsrättsliga grundprinciperna är en lämplig utgångspunkt för att 

få en bättre översikt och för att komma tillrätta med problematiken kring sekretessavtal 

och dess skälighetstid samt om dessa kan jämkas med stöd av 36 § AvtL. Taxell har i 

sin bok, Avtalsrätt – bakgrund, sammanfattning, utblick, berört några av dessa princi-

per. Taxell anser att utgångspunkten för likartade avtalsrättsliga argumentationer finns i 

bakgrundsfaktorerna och den verklighet som präglar dem, det vill säga det samhällssy-

stem som råder i ett land, dess normer, värderingar, praktiska gestaltning och dess eko-

nomiska system.
3
  

Principen om avtalsbundenhet (pacta sunt servanda) och principen om avtalsfrihet 

(freedom of contract eller party autonomy) är tillsammans med lojalitetsplikten grund-

läggande faktorer för den svenska avtalsrätten. Taxell utökar denna lista med ytterligare 

två principer, nämligen skyddsprincipen och skälighetsprincipen.
4
  

Ramberg och Ramberg delar uppfattning om att ovanstående principer är av vikt för 

stabiliteten och förutsägbarheten i affärsrelationer, vilket är en ofrånkomlig grund för 

handeln och en självklarhet för att en demokratisk marknadsekonomi ska fungera.
5
 

Nedan redogörs för de viktigaste principerna inom den svenska avtalsrätten som denna 

uppsats bygger på. 

2.2  Avtalsfrihetsprincipen  

Avtalsfrihet är dels ett uttryck för individens frihet enligt demokratiska normer och dels 

en nödvändig faktor i en fungerande marknadsekonomi. Avtalsrätten bygger på att var 

och en fritt ska kunna ingå avtal. Principen innebär att individer själva ska bestämma 

om de vill ingå avtal, vem de vill ingå avtal med och på vilket sätt, samt att parterna 

själva bestämmer om avtalets innehåll. Avtalsfriheten gäller så länge den inte stöter på 

                                                 
3
 Taxell, Avtalsrätt, Bakgrund, Sammanfattning, Utblick, s. 14, 34 och Lehrberg, Avtalsrättens grundele-

ment, s. 53-54.  

4
 Taxell, Avtalsrätt, Bakgrund, Sammanfattning, Utblick, s. 34 och Ramberg & Ramberg, Avtalsrätten, en 

introduktion, s. 21. 

5
 Ramberg och Ramberg, Avtalsrätten, en introduktion, s. 24 ff.  
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någon begränsande omständighet såsom kontraheringstvång, formkrav samt jämknings- 

och ogiltighetsregler.
6
 

2.3  Avtalsbundenhetsprincipen  

Avtalsbundenhet, (pacta sunt servanda d.v.s. avtal skall hållas) har för avsikt att försäk-

ra parternas rättigheter som framgår av avtalet. Detta genom att avtalsrättsliga skyldig-

heter ska uppfyllas och rättigheter ska förverkligas. Bundenheten innebär allt som gäller 

avtalet i dess helhet, det vill säga alla normer som reglerar ett avtalsförhållande obero-

ende av normernas art – lag, sedvänjor, avtalsklausuler och så vidare. Dessutom ska 

hänsyn tas till bedömningsfaktorer och rättsprinciper som är av stor betydelse i rättstil-

lämpningen. Avtalsbundenheten omfattar även parternas skyldigheter och rättigheter vid 

eventuella avtalsbrott och andra störningar.
7
 

Den part som vägrar att uppfylla sin del av avtalsförpliktelsen kan tvingas till detta ge-

nom tvångsåtgärder från myndighet (s.k. exekution). Den rättsligt sanktionerade princi-

pen har inte bara som syfte att få parterna att hålla sig till sina avtalsförpliktelser, den 

skapar även en ordning och trygghet i relationerna mellan avtalsparter. Vidare bidrar 

principen även till att minska kostnaderna för utbytet av varor och tjänster för inblanda-

de avtalsparter.
8
  

2.4  Pacta non sunt semper servanda principen  

Alla rättssystem håller fortfarande fast vid principen om att avtalsbundenhet ska gälla 

som huvudregel. Dock glöms det att det finns undantag i det enskilda fallet, där en part 

inte behöver hålla fast vid sitt avtal i alla förhållanden (pacta non sunt semper servanda 

principen). Undantag kan vara tillämpliga där det till exempel vore oskäligt att tvinga 

ena parten att stå fast vid sitt löfte.  

Avtalsrätten grundas på principen om att avtal ska hållas, dock förekommer ofta undan-

tag. Anses huvudprincipen vara gällande finns det möjlighet att söka sig till undantag 

vilka kan göras från huvudprincipen.  Detta innebär att avtal under alla förhållanden inte 

behöver hållas. Ges det utrymme för att avtal inte alltid ska hållas har det gjorts ett be-

                                                 
6
 Taxell, Avtalsrätt, Bakgrund, Sammanfattning, Utblick, s. 36-38. 

7
 Taxell, Avtalsrätt, Bakgrund, Sammanfattning, Utblick, s. 38 och Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, 

s. 53.            

8
 Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 28-30. 
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tydande avsteg från principen om avtalsbundenhet. Men samtidigt bör inte denna prin-

cip upprätthållas så strängt att en part påtvingas en tjänst som denne av olika anledning-

ar inte önskar eller behöver.
9
 

2.5  Lojalitetsprincipen  

Avtal som gäller under längre tid förutsätter ett lojalt samarbete mellan parterna under 

avtalstiden. Parterna har lojalitetsförpliktelser mot varandra för att underlätta avtalsupp-

fyllelsen. Lojalitetsprincipen innebär att avtalsparter ska hjälpa varandra att erhålla så 

mycket som möjligt av avtalet. När parterna ingår avtal med varandra innebär inte detta 

bara att de ska uppfylla sina åtaganden eller intressen, avtalet innebär även att parterna 

ska vara lojala och hjälpa varandra. Grundidén är att parten ska utgå från sig själv och 

därefter beakta och bevaka motpartens intresse så långt det anses möjligt.
10

    

Lojalitetsprincipen kan komma att tillämpas i olika skeden och situationer när ett avtal 

mellan två parter ingås och fullgörs. Principen har inte direkt stadgads i lag, men den 

kan spåras bakom olika lagnormer. Att denna princip inte har formulerats i lag, bör inte 

begränsa principens tillämpningsområde. Principen kan utan att synas, påverka en 

norms motiv och syften. Principen används ofta som ett redskap för att tolka lagar och 

avtal.
11

  

Lojalitetsplikten innefattar bland annat upplysningsplikt, konkurrerande verksamhet, 

tystnadsplikt och medverkansplikt. Det går inte att specifikt peka ut innehållet av lojali-

tetsplikten i allmänhet, utan ledning ska sökas i det enskilda avtalet. Branschpraxis och 

sedvänja kan också påverka lojalitetspliktens utgång.
12

 

                                                 
9
 Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 30-31. 

10
 Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 35-36 och Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen, s. 

261-262. 

11
 Taxell, Avtalsrätt, Bakgrund, Sammanfattning, Utblick, s. 65-66 och Ramberg & Ramberg, Allmän av-

talsrätt, s. 36. 

12
 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 143-170 och Nicander, ”Lojalitetsplikt före, under och efter 

avtalsförhållanden”, JT 1995-96 nr 1, s. 32.   
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2.6  Översikt av lojalitetsförpliktelser  

2.6.1 Medverkansplikt  

Medverkansplikt innebär att parterna ska medverka för avtalsändamålets uppfyllande. 

Att parterna ska uppträda hövligt och stå till tjänst för varandra om sådant behövs är ex-

empel på medverkansplikt. Principen innebär mer än vad parterna åtagit sig i avtalet 

gällande prestationsskyldigheter. Medverkansplikt kallas ofta även för samverkansplikt. 

Den senare innefattar bland annat en skyldighet för parterna att utföra tilläggsarbete om 

sådant behövs eller att parten i rimlig mån anpassar sin prestation så att den kan komma 

motparten till bästa möjliga nytta.
13

 Kontraktuell medverkansplikt är reglerad i lag. Den 

kan även i olika former avtalas mellan parter.
14

 

2.6.2 Konkurrensförbud  

Konkurrensförbud innebär att undvika att konkurrera med motparten eller att bistå eller 

handla med motpartens konkurrenter. För att undvika konkurrens med varandra brukar 

parterna upprätta en konkurrensklausul. Sådan klausul är vanligtvis tidsbegränsad. Kon-

kurrensklausuler är ofta förekommande i kommersiella förhållanden.
15

 Avtal som be-

gränsar konkurrens mellan företag är förbjudna och civilrättsligt ogiltiga enligt 6 och 7 

§§ konkurrenslagen.
16

 För detta krävs dock att åtgärden har ett ekonomiskt syfte på den 

relevanta marknaden. En konkurrensklausul som anses oskälig kan även jämkas eller 

lämnas helt utan avseende med stöd av 36 och 38 §§ AvtL.
17

 

2.6.3 Upplysningsplikt  

Upplysningsplikten förekommer i två olika former, nämligen innan avtal har träffats 

och under tiden avtalsförhållande pågår. I det första fallet leder försummad upplys-

ningsplikt till att avtalet jämkas eller ogiltigtförklaras. I det senare fallet leder försum-

mad upplysningsplikt till att parten kan förlora rätten att göra anspråk för vissa påföljder 

vilket ofta ger upphov till skadeståndsskyldighet.
18

  

                                                 
13

 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 143-146. 

14
 Se t.ex. 12 kap 26 § Jordabalken (1970:994) och 50 § Köplagen (1990:931). 

15
 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 151-153. 

16
 Konkurrenslagen (1993:20). 

17
 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 151. 

18
 Hultmark och Ramberg, Inledning till avtalsrätten, s. 93.  
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För att upplysningsplikten ska vara till hands krävs det att kontraktsparten insett att 

motparten saknar kännedom om ett visst förhållande, vilket senare kan påverka avtalets 

utgång. En annan omständighet av relevans för upplysningsplikten är huruvida motpar-

ten förväntar sig att bli informerad om vissa omständigheter kring avtalet.
19

 I NJA 1963 

s. 737 ansågs säljaren av en pub vara skyldig att upplysa motparten om att utskänk-

ningstillståndet blivit indraget. Fallet visar en indikation på att köparen förväntas bli 

upplyst om omständigheter vilka kan vara avgörande för avtalets utfall. Utgångspunkten 

är att den kontraktspart som besitter mest kunskaper och som har ett övertag i erfaren-

het, anses ha större upplysningsplikt än sin motpart.
20

 

2.6.4 Tystnadsplikt  

Tystnadsplikt (eller sekretessplikt) innebär att en part har som skyldighet att inte för nå-

gon yppa parternas mellanhavande eller något som kan skada motparten. Sekretess ut-

gör en stor del av lojalitetsplikten. Det är viktigt för en part att iaktta sekretessplikten 

och att inte röja affärshemligheter eller teknisk ”know-how” för utomstående.
21

 

Tystnadsplikt är inte direkt lagstadgad. Dock stadgas i 6 § FHL skadeståndsansvar för 

den som utnyttjar eller röjer företagshemligheter som denne fått ta del av i samband 

med en affärsförbindelse. Tystnadsplikten upphör inte i samband med att avtalet har 

uppfyllts eller hävts, den kan bestå även efter det. Parterna brukar ofta avtala om tyst-

nadsplikt vilken kan gälla för ena parten eller båda parterna. Ett sådant avtal kan vara 

mycket omfattande men kan även specificeras.
22

 

2.7  Skälighetsprincipen  

Skälighetsprincipen innebär i normgivning och vid rättstillämpning undvikande av lös-

ningar vilka skulle anses vara oskäliga för den andra parten. Principen har i huvudsak 

utvecklats och preciserats i regler om jämkning, dels av oskäliga avtalsvillkor dels av 

skadestånd. Principen ger indikation på två problem: vad avses med skälighet (oskälig-

het) och hur ska principen tillämpas för att undvika oskäliga lösningar? Skälighetsprin-

cipen i sin utformning ger uttryck för den allmänna skyddsprincipen. Principen har till 

                                                 
19

 Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av ett avtal, s. 12 ff. 

20
 Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av ett avtal, s. 68 f. 

21
 Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 38. 

22
 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 147-148. 
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syfte att skydda en svag eller underlägsen part och i detta hänseende är principen nära 

relaterad till det allmänna jämlikhetskravet. Skälighetsprincipen kan också tillämpas på 

konflikter där parter saknar en jämvikt i avtalsförhållandet.
23

 

2.8  Skyddsprincipen  

Skyddsprincipen strävar efter att erbjuda skydd för intressen som kan vara förknippade 

med avtal. Vidare utgör principen den rättsliga legaliteten med dess syfte att effektivt 

skydda individer, organisationer och välfärdstänkandets inriktning för att ge skydd för 

den svaga parten.
24

  

I avtalsförhållanden brukar parter hotas av ensidiga och hårda marknadskrafter. I dessa 

lägen har skyddsprincipen både en återhållande och återställande funktion. Skyddsprin-

cipen framträder som en allmän och central riktlinje i olikartade ställningstagande gäl-

lande avtalsfrågor. I första hand bedöms frågan om avtalsparters skydd i förhållande till 

varandra – partsskydd. Partsskyddet gör sig även gällande i principen om avtalsbunden-

het eftersom principen i avtalet skyddar och säkerställer avtalsparternas intressen, näm-

ligen att uppnå vad parterna har avtalat om. Principen tillämpas även i konflikter mellan 

parterna, till exempel när parterna har olika uppfattningar om hur ett avtalsvillkor ska 

tolkas.  

Skyddsprincipen skiljer sig från de andra avtalsrättsliga principerna eftersom den inte 

har ett definierat innehåll utan anses framhålla den konstruerade huvudlinjen, nämligen 

att en part ska ges skydd då denne behöver ett sådant. Principen har nära anknytning till 

principen om avtalsfrihet och avtalsbundenhet. Detta eftersom avtalsfrihet ger parterna 

möjlighet att genom avtal skydda och bevaka sina intressen samt avtalsbundenhet som 

tjänar rättsskyddet. Samtidigt anses skyddsprincipen ofta strida emot dessa principer. 

Detta för att skyddsprincipen anses begränsa avtalsfriheten i strävan efter att skydda 

parters eller samhällets intressen. Anledningen till att avtalsfriheten begränsas anses ha 

sin grund i att iaktta en parts skyddsbehov.
25

 

                                                 
23

 Taxell, Avtalsrätt, Bakgrund, Sammanfattning, Utblick, s. 65. 

24
 Taxell, Avtalsrätt, Bakgrund, Sammanfattning, Utblick, s. 40. 

25
 Taxell, Avtalsrätt, Bakgrund, Sammanfattning, Utblick, s. 40-43. 
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3  Olika sätt att angripa oskäliga avtalsvillkor  

 

3.1  Allmänt  

Att definiera eller avgöra vad begreppet skäligt innebär är väldigt svårt. Utöver ett juri-

diskt tekniskt utförande av skälighetsbedömningen så krävs det även en etisk värdering 

för att kunna avgöra när ett avtalsvillkor utgör sådan oskälighet. Oskälighetsprincipen 

begränsar avtalsfrihetsprincipen och utgör därmed en avvikelse från den grundläggande 

avtalsrättsprincipen.
26

 

För att komma tillrätta med oskäliga avtalsvillkor nämns tre metoder: tolkning, jämk-

ning (36 § AvtL) och användande förbud (t.ex. avtalsvillkorslagarna).
27

 Ytterligare en 

metod förutom förbud och jämkning avseende standardavtal nämns, nämligen tvingande 

lagstiftning (t.ex. konsumentköplagen) och dispositiva normalregler såsom köplagen.
28

 

För att uppnå uppsatsens syfte kommer fokus att läggas på jämkning med stöd av 36 § 

AvtL.  

Som nämnts ovan kan oskäliga avtalsvillkor kommas åt genom föreskrifter och förbud 

eller genom att sätta villkoren åt sidan som oskäliga. Det sistnämnda kan ske på olika 

sätt, nämligen domstolar kan ges möjlighet att åsidosätta hela avtalet eller delar av det 

som anses oskäliga genom användandet av en 36 § AvtL. Vidare kan det ske genom att 

avtalsvillkor kan uppges i lag som alltid ska anses oskäliga eller genom att bestämma att 

avtalsvillkoret i fråga inte ska anses vara giltigt om det är till nackdel för den svagare 

parten.
29

 

3.2  Tolkning av oskäliga avtalsvillkor   

Tolkningsmetoden anses vara en av de äldsta metoderna som behandlar och angriper 

oskäliga avtalsvillkor. Metoden behandlades redan i den romerska rätten som innebar att 

                                                 
26

 Jansohn och Kjellin, Vad är oskäligt? En analys av 36 § avtalslagen, s. 40. 

27
 Adlercreutz och Hatzidaki-Dahlström,  Introduktion till komparativ och internationell avtalsrätt, s. 41 

och Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 298. 

28
 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 110. 

29
 Lando, Udenrigshandelens kontrakter, s. 142-143. 
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om ett avtal var oklart skulle den som utformat avtalet stå för följderna.
30

 I den svenska 

AvtL finns det inga direkta bestämmelser som behandlar avtalstolkningen. Det anses 

dock att den juridiska struktur som förekommer i 6 § 2 st (passivitetsregeln) och 32 § 1 

st (förklaringsmisstag) i AvtL används vid avtalstolkning.
31

 

Den första faktorn vid avtalstolkning är att ta reda på den gemensamma partsavsikten 

med avtalet. Detta medför att även om parterna använt ett utryck i felaktig betydelse i 

avtalet så ska parternas avsikt med avtalet tas i beaktande. Svenska domstolar tolkar 

därmed helhetsbilden av avtalssituationen. Detta medför bland annat att muntliga av-

talsvillkor får samma erkännande som skriftliga.
32

 

Tvister uppkommer när parter inte kommer överens om tidigare skrivna avtalsvillkor. 

Under dessa situationer utgår domstolar utifrån avtalets lydelse i objektiv mening, vilket 

innebär hur en utomstående part hade uppfattat avtalet. Därutöver utgår domstolarna 

ifrån textens normala språkliga betydelse. Denna metod kallas objektiv tolkning. Vidare 

vid tolkning av ett avtalsvillkor beaktas avtalet i sin helhet och inte som ett avskilt av-

talsvillkor för att komma tillrätta med partsavsikten. Även branschpraxis eller god sed 

kan påverka den objektiva tolkningen vid betraktande av avtalsvillkor. I svensk avtals-

rätt beaktas ovannämnda tolkningsmetoder för att finna en lösning beträffande oklara 

avtalsvillkor. Praxis har som utgångspunkt att beakta samtliga relevanta avtalsmoment 

för att kunna avgöra vad som är en lämplig och rimlig tolkning. Detta visar sig genom 

att domstolarna även tar handelsbruk, annan kommersiell sedvänja, dispositiv rätt samt 

rättspraxis i beaktande vid avgöranden.
33

 

3.3  Förutsättningsläran  

Ett tillvägagångssätt vid avtalstolkning är att utgå från avtalets ingående och fastställa 

parternas förutsättningar vid den tidpunkten, avtalets betydelse fastställs sedan utifrån 

vad som bäst stämmer överens med förutsättningarna. I en tolkningsprocess då förhål-

                                                 
30

 Adlercreutz och Hatzidaki-Dahlström, Introduktion till komparativ och internationell avtalsrätt, s. 41 

och Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 298. 

31
 Hultmark och Ramberg, Inledning till avtalsrätten, s. 71. 

32
 Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal, s. 67 och Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 43-44. 

33
 NJA 1992 s. 40 och Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 45-46. 
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landena har ändrats jämfört med avtalstillfället är förutsättningsläran av betydelse. Den 

innehåller fyra rekvisit:  

 

1. ”En part skall ha ingått avtalet under en felaktig förutsättning; 

2. Den bristande förutsättningen skall ha varit synlig för motparten; 

3. Den bristande förutsättningen skall ha varit väsentlig för den som ingått avtalet; 

och 

4. Det skall vid en objektiv bedömning av situationen falla sig naturligt att risken 

för att förutsättningen som gör att avtalets syfte blir förfelat bör läggas på mot-

parten i stället för på den part som drabbas av den bristande förutsättningen”.
34

  

 

Efter att 36 § AvtL  infördes i svensk rätt har förutsättningslärans funktion ifrågasatts.
35

 

I betänkanden till 36 § AvtL stadgas det att ”en möjlighet att tillämpa generalklausulen 

vid ändrade förhållanden bör emellertid inte ges den innebörden, att generalklausulen 

träder i stället för den s.k. förutsättningsläran vid bristande förutsättningar. Tillämp-

ningen av denna princip, som bygger på andra rättsliga överväganden, kan givetvis inte 

ersättas med det slag av bedömning som generalklausulen föreskriver”
36

. Av proposi-

tionen framgår däremot att införandet av generalklausulen kan medföra mindre betydel-

se för förutsättningsläran.
37

 Dock anses det i doktrinen att förutsättningsläran fortfaran-

de fyller en funktion.
38

 

3.4  Tolkningsprinciper  

Vid tolkning av standardavtal är principen om att utgå från den gemensamma partsvil-

jan inte av stor betydelse då det inte ägnas stor uppmärksamhet åt de allmänna avtals-

villkoren. Andra tolkningsprinciper får istället tas till.
39

  

                                                 
34

 Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal, s. 58-59. 

35
 Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal, s. 57-59. 

36
 SOU 1974:83, s. 157. 

37
 Prop. 1975/76:81, s. 128. 

38
 von Post, Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden, s. 281 ff, 

Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 133 ff och Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 160 ff. För djupare 

studier kring förutsättningsläran, se Lehrberg, Förutsättningsläran, 2, s. 19 ff.  

 
39

 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 49-50. 
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Vanligtvis nås innebörden av avtalsinnehållet genom att tillämpa en eller flera tolk-

ningsmetoder.
40

  Vid tolkning av standardvillkor ska vanligtvis inte upprättarens ensidi-

ga syfte med standardvillkoren anses ha betydelse. Tolkningsprinciper kan medföra en 

negativ effekt för den part som har upprättat avtalet.  

 

Innebörden av oklarhetsregeln är att när betydelsen av ett villkor i ett skriftligt avtal är 

oklart, tolkas villkoret till nackdel för den part som har upprättat villkoret, in dubio 

contra stipulatorem. Denna regel får stor betydelse vid tolkning av standardavtal, men 

den kan även tillämpas på alla skriftliga avtal.
41

 Dock har denna princip haft en begrän-

sad tillämpning i svensk avtalsrätt och har mest används som ett verktyg för tolkning i 

tveksamma fall. Principen kan tillämpas både i kommersiella avtalsrelationer och på 

konsumentavtal.
42

 Även 36 § AvtL ger en indikation på att oklarhetsregeln är en veder-

tagen tolkningsprincip.
43

  

 

Ytterligare en tolkningsregel är minimiregeln. Regeln innebär att vid tolkning av otydli-

ga avtalsvillkor, tolkas dessa till fördel för den förpliktade parten. Minimiregeln är om-

tvistad och resulterar ofta i det motsatta än vad oklarhetsregeln gör. Det anses att mini-

miregeln är subsidiär oklarhetsregeln.
44

  

 

En tolkningsprincip som används som utgångspunkt anser att individuellt avtalade vill-

kor, vilka införts i standardavtalet, ska ges företräde framför de allmänna avtalsvillko-

ren. Det samma gäller vid särskilda muntliga utfästelser. Allmänt hållna avtalsklausuler 

får också ge vika för preciserade avtalsvillkor. Principen innebär att då en viss klausul 

tolkas ska klausulens samband med andra villkor beaktas. Denna har stor betydelse för 

omfattande standardavtal. Detta eftersom standardavtalets uppbyggnad och dess dispo-

sition och en viss klausuls placering i dokumentet kan medföra värdefull hjälp vid tolk-

                                                 
40

 Hultmark och Ramberg, Inledning till avtalsrätten, s. 73. 

41
 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 49-50. 

42
 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 50. 

43
 SOU 1974:83 s. 115 och  prop. 1975/76:81 s. 116. 

44
 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 51. 
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ningen av dess innebörd. Dispositiv rätt kan också tillämpas vid tolkning i en sådan si-

tuation.
45

 Angående friskrivningsklausuler samt liknande tyngande klausuler i ensidigt 

upprättade standardavtal gäller, både i Sverige och internationellt, att tolkningen ska 

vara restriktiv mot den avtalspart som har upprättat dem. Dispositiva regler ligger till 

grund vid bedömningen av vad som utgör en friskrivning. Om friskrivningsklausulen är 

så långtgående att de inte bör tillåtas tolkas bort, anses det mer lämpligt att åsidosätta 

villkoret som oskäligt.
46

 

3.5  Ekvivalensprincipen 

Det förekommer att ekvivalensprincipen ska ses som en precisering av oskälighetsrek-

visitet i 36 § AvtL, särskilt när det berör långvariga avtal.
47

 I generalklausulsutredning-

en stadgas det att 36 § AvtL bör kunna användas för att ändra långvariga avtal till följd 

av ändrade förhållande eller för att avveckla avtal som har slutits för all framtid. Men 

det stadgas väldigt lite på vilka grunder en sådan jämkning ska ske. Det förfaller på 

praxis och doktrin att ge vägledning kring vad som anses oskäligt och därmed möjliggö-

ra jämkning.
48

 Det förekommer exempel där HD har jämkat avtalsvillkoren utifrån ar-

gumentationen att balansen mellan parterna har rubbats. Detta stadgas bland annat i 

NJA 1979 s. 731, som handlade om ett arrendeavtal med fast arrende, vars värde för-

sämrats av inflationen. Arrendet jämkades av HD med ett belopp som motsvarade ök-

ningen av konsumentprisindex för den perioden sedan avtalet ingåtts.
49

 I utredningen till 

generalklausulen förekommer även andra omständigheter som kan framkalla jämkning, 

såsom omständigheterna vid avtalets tillkomst till exempel då en part utnyttjat överläg-

sen ställning till att betinga sig ett oskäligt avtalsvillkor.
50

 

Om ekvivalensprincipen används som norm då innebörden av oskälighetsrekvisitet som 

förekommer i 36 § AvtL ska avgöras blir frågan vilka av de fyra ”omständighetsgrup-

perna” i paragrafen som innefattar sådana handlingar, fakta, händelser med mera att de-

                                                 
45

 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 47-49. 

46
 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 53. 

47
 Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen, s. 255. 

48
 SOU 1974:83, s. 156 f  och Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen, s. 255. 

49
 Se även NJA 1996 s. 663 där HD fastslår att prisjämkning kan ske med stöd av 36 § avtalslagen.  

50
 Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen, s. 256. 
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ras existens kan leda till att ekvivalensprincipen kan normera situationen. När rekvisitet 

i avtalets innehåll tillämpas får ekvivalensprincipen betydelse vid bedömningen om ett 

avtalsvillkor anses oskäligt. Vid ställningstagande till om det finns balans mellan par-

ternas prestationer eller inte ska avtalets innehåll stå i centrum. Senare inträffade förhål-

landen vilka medfört obalanserade förhållanden mellan avtalsparternas prestationer kan 

motivera en tillämpning av ekvivalensprincipen. Dock tycks ekvivalensprincipen inte ha 

direkta kopplingar till omständigheterna vid avtalets tillkomst eller omständigheterna i 

övrigt.
51

 

 

                                                 
51

 Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen, s. 256. 
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4  36 § Avtalslagen 

 

4.1  Inledning 

36 § AvtL har följande lydelse: 

”Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hän-

syn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade för-

hållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det 

icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet 

jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.   

Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för 

den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtals-

förhållandet. 

Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om villkor vid annan 

rättshandling än avtal. 

I fråga om jämkning av vissa avtalsvillkor i konsumentförhållanden gäller dessutom 11 

§ lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Lag (1994:1513).” 

4.2  Allmänt 

Det anses att partsviljan begränsas av de dispositiva och tvingande reglerna vilka stad-

gas i AvtL.  De avtalsrättsliga reglerna som förekommer i 3 kap AvtL är inte dispositiva 

och bland de reglerna finns 36 § AvtL, generalklausulen, som inskränker den centrala 

principen om avtalsbundenhet. Paragrafen anses av många vara den viktigaste bestäm-

melsen i AvtL.
52

 

När generalklausulen stadgades under 1970-talet hade den som syfte att skydda de par-

ter med underlägsen ställning. Paragrafen täcker och kan tillämpas på i princip alla för-

mögenhetsrättsliga avtal och klausuler. Paragrafen kan tillämpas på avtal oavsett parts-

förhållanden och är tvingande, det vill säga att parterna inte kan bortse från denna be-

stämmelse.
53

 I propositionen förekommer det att nya generalklausulen inte ska tillämpas 

                                                 
52

 Grönfors, Avtalslagen, s. 50. 

53
 SOU 1974:83, s. 194, 198. 
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restriktivt, till skillnad från de tidigare generalklausulerna. Paragrafen är generellt for-

mulerad vilket försvårar bedömningen av när den kan tillämpas. Det är allmänt svårt att 

identifiera en specifik metod för att kunna avgöra när paragrafen ska användas. I förar-

betena har diskussioner förts om att generalklausulens generella utformning ska precise-

ras av praxis. I doktrinen förekommer dock att HD sällan uttalar sig generellt i ett fall, 

och att det är fallets särskilda omständigheter som ger en indikation på vad som anses 

vara oskäligt. 
54

 För att kunna bedöma vad oskälighet innebär bör domstolarna hämta 

vägledning i förarbetena. Dock finns det ingen uttömmande uppräkning i förarbetena 

utan där uppmärksammas att hänsyn ska tas till att förhållanden och värderingar stän-

digt utvecklas och förändras med tiden.
55

  

Ett avtalsvillkor som är oskäligt får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är 

oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, sena-

re inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.
56

 När ett avtalsvillkor ska jäm-

kas eller åsidosättas ska hänsyn inte endast tas till det enskilda villkoret utan en helhets-

bedömning ska göras av hela avtalet.
57

  

4.3  Generalklausulens tillämpning utanför konsumentområdet 

Det finns två huvudsynpunkter beträffande generalklausulens betydelse utanför konsu-

mentområdet. Det har anförts att skydd inte endast behövs för konsumenter, utan det 

finns andra personkategorier som också behöver skyddslagstiftning, exempelvis lant-

brukare, fiskare, skogsarbetare och hantverkare. Enligt utredningens mening finns det 

möjlighet att med hjälp av generalklausulen, vilken skyddar konsumentområden, även 

skydda andra områden där samma skyddsbehov råder. Dock ska en sådan analog till-

lämpning av konsumentskyddsreglerna ske med försiktighet och tillämpas i situationer 

där det är motiverat.
58

  

 

                                                 
54

 Prop. 1975/76:81, s. 111 och von Post, Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommer-

siella förhållanden, s. 97 f. 

55
 SOU 1974:83, s. 132 och prop. 1975/76:81, s. 166. 

56
 36 § lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1915:218). 

57
 Prop. 1975/76:81, s. 106. 

58
 SOU 1974:83, s. 109-110. 
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Den andra synpunkten är att det finns ett stort behov av att kunna jämka oskäliga av-

talsvillkor även i förhållanden mellan näringsidkare samt i förhållanden mellan jämbör-

diga parter. Det anses att de argument som gör sig gällande i konsumentförhållanden 

även gör sig gällande i förhållanden mellan näringsidkare. Till exempel får en underle-

verantör ofta gå med på de villkor som en huvudleverantör fastställer. En återförsäljare 

som har ett stort behov av samarbete med en tillverkare tvingas till att godta de villkor 

som denne erbjuder. Om det råder en monopolställning på marknaden eller samverkan 

mellan samtliga företag på en viss sida, kan det medföra att näringsidkaren som inte 

tillhör den sidan tvingas gå med på deras avtalsvillkor.
59

 

Det har framkommit att även välformulerade och välgenomtänkta villkor i undantagsfall 

kan medföra otillbörliga konsekvenser om de tillämpas strikt efter sitt innehåll. Det an-

ses vara omöjligt att vid ett avtals ingång förutse alla de situationer som kan uppkomma 

senare. ”Vidare skulle ett hänsynstagande till mindre vanliga situationer ofta kunna 

medföra att villkoren blev alltför utförliga. Särskilt vid långvariga avtal kan ändrade 

förhållanden medföra att villkor får verkningar som ingendera parten kunnat räkna med 

vid avtalets ingående”
60

. Därför bör jämkning med stöd av generalklausulen kunna fö-

rekomma rörande avtal mellan näringsidkare, men även till förmån för en näringsidkare 

gentemot en konsument eller med sådan jämställd.
61

 

Nedan följer en översiktlig genomgång av de omständigheter som enligt 36 § AvtL ska 

beaktas vid bedömningen av om ett avtalsvillkor anses vara oskäligt eller inte. Syftet är 

att redogöra för hur de olika omständighetsgrupperna som förekommer i 36 § AvtL är 

tänkta att tillämpas enligt utredningen och propositionen men även enligt doktrinen. 

4.4  Avtalets innehåll 

Enligt propositionen ska främst avtalets innehåll beaktas. Det anges olika exempel i ut-

redningen på vad som kan göra ett avtals innehåll oskäligt. Det första som utredningen 

nämner är avtalsvillkor, vilka erbjuder den ena parten rätten att ensidigt och med bin-

dande verkan för den andra parten fatta beslut i olika frågor. Dessa avtalsvillkor bör be-

traktats som oskäliga. Detta för att sådana avtalsvillkor anses ha införts av den part som 

                                                 
59

 Prop. 1975/76:81, s. 105 samt SOU 1974:83, s. 110. 

60
 SOU 1974:83, s. 110. 

61
 Prop. 1975/76:81, s. 105 samt SOU 1974:83, s. 110-111. 
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har en överlägsen ställning och därmed makten att bestämma över avtalets innehåll. Det 

stipuleras i utredningen att det finns risk att en part som har en överlägsen ställning 

missbrukar sin beslutsrätt. Ett exempel på ett sådant avtalsvillkor är prisklausuler som 

ensidigt tillåter den ena parten att besluta om inträffade förändringar anses vara tillräck-

liga för att berättiga en prishöjning.
62

 

Vidare föreskrivs det i utredningen att vid tillämpning av 36 § AvtL bör hänsyn kunna 

tas till proportionen mellan avtalsparternas respektive förmåner. Enligt utredningen kan 

även förhållandet mellan kontraktsbrott och påföljd leda till att ett avtalsvillkor kan bli 

objekt för jämkning. Om ett avtalsbrott som anses vara obetydligt leder till en sträng 

sanktion, exempelvis hävning, kan det betraktas oskäligt.
63

 

4.5  Omständigheterna vid avtalets tillkomst 

Ogiltighetsreglerna i form av 28-33 §§ AvtL tar endast hänsyn till omständigheter vid 

avtalets ingång. Utöver dessa regler kan även 36 § AvtL bli tillämplig på omständighe-

ter som förekommer vid avtalets ingång. Generalklausulen kan tillämpas i de fall där 

omständigheterna är relaterade till ett visst ifrågasatt villkor eller i omständigheter där 

31 eller 33 §§ AvtL inte kan tillämpas.
64

 Exempel på sådana omständigheter är bristfäl-

liga språkkunskaper eller att viktiga upplysningar undanhålls vid avtalets ingång. Gene-

ralklausulen anses komplettera ogiltighetsreglerna i AvtL.
65

 

Förarbetena uppmuntrar en ökad möjlighet till jämkning också i de fall där omständig-

heterna möjliggör att ogiltighetsreglerna kan bli tillämpliga, eftersom jämkning av ett 

avtal ofta är mer fördelaktigt för parterna än att ogiltigtförklara avtalet.
66

 Detta medför i 

sin tur att principen om avtalsbundenhet vidmakthålls samt att parternas goda affärsrela-

tioner behålls. Vidare förekommer det i förarbetena ett antal exempel på omständigheter 

som borde beaktas såsom när en part missbrukar förhandlingsläget genom att ta till 

överraskningsteknik eller handla aggressivt. Ytterligare omständigheter som bör tas 

hänsyn till kan vara att en överlägsen part uppger felaktiga eller vilseledande uppgifter 

                                                 
62

 SOU 1974:83, s. 149 f och Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen, s. 32. 

63
 SOU 1974:83, s. 153 ff och Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen, s. 33. 

64
 SOU 1974:83, s. 132. 

65
 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 300 f. 

66
 SOU 1974:83, s. 133. 
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trots att denne var i god tro samt bristande kunskaper, såsom språkkunskaper, hos den 

svagare parten. I konsumentfrågor är dessa omständigheter av stor vikt men dessa kan 

även tillämpas i kommersiella förhållanden.
67

 

4.6  Senare inträffade förhållanden  

Det som är utmärkande för 36 § AvtL är att den ger möjlighet att revidera avtal på 

grund av senare inträffade förhållanden. Omständigheter som uppstår efter avtalets upp-

rättande kan alltså leda till att avtalsvillkoret kan bli oskäligt.”Jag vill emellertid under-

stryka att avsikten givetvis inte är att varje förändring av de förhållanden som har före-

legat vid ett avtals ingående skall kunna åberopas för att få avtalet jämkat. En förutsätt-

ning för att ett villkor skall kunna jämkas eller åsidosättas är att villkoret med hänsyn 

till de ändrade förhållandena framstår som oskäligt. Det ligger i sakens natur att det of-

tare föreligger skäl för jämkning e.d. när det är fråga om långvariga avtal eller avtal som 

har slutits för obegränsad tid än när avtalet är kortfristigt”
68

. Bestämmelsen ger domsto-

larna rätten att ta hänsyn till de ändrade förhållandena, särskilt när det är fråga om lång-

variga avtal där generalklausulen möjliggör förändring. 
69

 

För att kunna avgöra om en jämkning ska ske på grund av ändrade förhållanden ska 

hänsyn tas till om parterna hade möjligheter att kunna överblicka ett avtals konsekven-

ser vid avtalets ingående. Har avtalsparterna haft fog för att avtalsförhållanden kan änd-

ras och har kommit överens om vem av parterna som ska stå för risken för de oförut-

sedda händelserna, ska parterna inte kunna åberopa jämkning. Detta särskilt om ena par-

ten har kompenserats genom att få fördel i andra avtalsvillkor gentemot den andra av-

talsparten. När det rör sig om jämkning på grund av ändrade förhållanden ska fokus i 

första hand inte läggas på att kompensera den ena partens övermakt då avtalet upprätta-

des utan avtalet ska jämkas på andra grunder. Detta medför att en ändring ska kunna ske 

även till fördel för en starkare part.
70

 

                                                 
67

 SOU 1974:83, s. 132 ff. 

68
 Prop. 1975/76:81, s. 127. 

69
 SOU 1974:83, s. 156 och Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 300 f. 

70
 Prop. 1975/76:81, s. 127. 
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4.7  Omständigheterna i övrigt 

Det nämns inget generellt angående vilka omständigheter i övrigt som ska anses vara av 

vikt för tillämpningen av generalklausulen.
71

 Formuleringen ”omständigheter i övrigt” 

som förekommer i 36 § AvtL ger ännu en indikation på att det inte är möjligt för dom-

stolarna att uttömmande redogöra vad som anses vara lämpligt vid beaktande av en skä-

lighetsbedömning.  I ovannämnda fall ska domstolarna ta hänsyn till parternas gemen-

samma avtalspraxis samt god affärssed inom branschen.
72

 Grundtanken är att domsto-

larna ska beakta det enskilda fallet samt dess omständigheter. Dock förekommer det 

vissa omständigheter som kan vara av betydelse. Exempel på sådana är när det vid ett 

affärsförhållande uppstått en praxis som strider mot ett korrekt tillämpande av avtals-

villkoret. I detta fall ska praxis, med stöd av generalklausulen, tillämpas före avtalsvill-

koret om det är mer förmånlig för den svagare parten. Detta för att den svagare parten 

inte ska vara bunden av motpartens godtycke.
73

   

Ännu ett problemområde som kan hamna under kategorin omständigheter i övrigt, är 

förhållandet mellan två olika avtal. ”Utredningen påpekar att ett avtals verkningar kan 

vara beroende av att flera olika avtal är sammankopplade. Det kan dels vara fråga om att 

samma parter ingår flera avtal, dels att den ena parten samtidigt ingår skilda (men på 

något sätt inbördes sammanlänkande) avtal med två eller flera olika parter”
74

. Vid lik-

nande fall är det oftast lättast att beakta den helhet som avtalen tillsammans bildar för 

att rätt kunna fastställa parternas rättigheter och skyldigheter.
75

 Ett avtalsvillkor kan allt-

så oskäligförklaras om hänsyn tas till verkningarna av samtliga avtal, även då avtalsvill-

koret inte framstår som oskäligt i det enskilda fallet.
76

  

                                                 
71

 Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen, s. 35. 

72
 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 300 f. 

73
 SOU 1974:83, s. 145. 

74
 Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen, s. 37. 

75
 SOU 1974:83, s. 158 f och Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen, s. 37. 
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4.8  Underlägsen ställning 

I sin helhetsbedömning ska domstolen beakta den ena partens underlägsna ställning. 

Stadgandet tillämpas relativt generöst till förmån för den svagare parten.
77

 Det anses att 

generalklausulen oftast tolkas till förmån för konsumenter.
78

 I propositionen läggs stor 

vikt vid konsumentskyddet, dock anses att alla partsförhållande är unika och att närings-

idkare också ska få skydd om dessa hamnar i underlägsen ställning vid avtalsförhållan-

de. Formuleringen i 36 § AvtL ”eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållan-

det” tyder på att hänsyn ska tas till den part som är i underlägsen ställning. Det behövs 

inga särskilda kriterier, som exempelvis att vara en konsument, för att kunna tillämpa 

denna princip.
79

 I kommersiella förhållanden ska hänsyn inte tas till företagets storlek 

utan avgörandet ska äga rum utefter vem av avtalsparterna som har en överlägsen möj-

lighet att utforma avtalsvillkoren till sin fördel.
80

   

4.9  Rättsföljder  

Med hjälp av generalklausulen är det möjligt att jämka avtalsvillkoret, åsidosätta villko-

ret eller ogiltigförklara hela avtalet. Domstolar ska fritt tillämpa de avtalsprinciper som 

är mest praktiska och bäst tillfredsställer en parts yrkande.
81

 När en jämkning sker inne-

bär det inte att avtalsvillkoret inte tillämpas. Avtalsvillkoret tillämpas men med ett annat 

innehåll. Vid oförutsedda situationer kan jämkning bli särskild lämplig och av vikt. Ex-

empel på jämkningar kan vara nedsättning av viten eller skadeståndsbelopp, förlängning 

av frister eller tider för avtalets giltighet.
82

 Det anses att en jämkning ska kunna äga rum 

så långt att förändringarna inte blir oskäligt tunga mot ena parten. Syftet är alltså inte att 
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 Prop. 1975/76:81, s. 109. 

78
 Hultmark och Ramberg, Inledning till avtalsrätten, s. 91. 

79
 Prop. 1975/76:81, s. 117, 137 och NJA 1987 s. 639 där en skiljedomsklausul i ett avtal ansågs vara 

oskäligt mellan två näringsidkare. 
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 Hultmark och Ramberg, Inledning till avtalsrätten, s. 91 och Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, 

s. 261. 
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 SOU 1974:83, s. 121. 

82
 SOU 1974:83, s. 120. 
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dela jämnt på riskfördelningar mellan parterna.
83

 Vidare förekommer det att det ska vara 

tillåtet för parterna att göra goda affärer så länge affärerna inte anses oskäliga.
84

 

Avtalsvillkoret kan även lämnas utan hänseende. Detta innebär att avtalet tillämpas som 

om villkoret inte tillhörde avtalet. Åtgärder kan även tas av domstolen i andra delar av 

avtalet än det ursprungliga avtalsvillkoret som bedömts oskäligt. Detta för att ett avtals-

villkor som ansetts oskäligt kan avhjälpas genom att andra villkor i avtalet jämkas. I ut-

redningen till 36 § avtalslagen anförs att när flera delar i ett avtal hänger ihop med var-

andra ska de lämpligaste åtgärderna vidtas. Detta kan innebära att de oskäliga avtals-

villkoren ibland kan finnas kvar medan ändringar verkställs i andra delar av avtalet. Om 

en uppdelning av avtalet inte är möjlig eller lämplig kan avtalet ogiltigtförklaras i sin 

helhet.
85

 von Post är dock inte av samma mening och betonar att den vanligaste åtgär-

den med stöd av 36 § AvtL är att lämna ett avtalsvillkor utan hänseende.
86

 Enligt von 

Post har det inte förekommit något klart fall där domstolen har jämkat avtalet i andra 

delar än det aktuella avtalsvillkoret eller att avtalet har ogiltigförklarats i sin helhet.
87

 

När generalklausulen tillkom hade domstolarna som förhoppning att precisera dess in-

nebörd.
88

 Dock kan det inte hävdas att generalklausulen har fått en snabb rättsutveckling 

genom praxis. Den rättsutveckling som utvecklats stämmer däremot relativt bra överens 

med förväntningarna. 
89

 Gällande kommersiella förhållanden har domstolarna visat för-

siktighet i tillämpningen av generalklausulen. Detta anses kunna bero på att tvister i 

kommersiella förhållanden avgörs i skiljedomstol vilket leder till att en traditionell 

domstolsprövning undandras. 
90

 Vid skälighetsbedömning enligt 36 § AvtL anses därför 

motiven till bestämmelsen ha en fortsatt stor betydelse. 
91

 Dock förekommer det i dokt-
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 Grönfors, Avtalslagen, s. 246. 
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 Hultmark och Ramberg, Inledning till avtalsrätten, s. 91. 
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 SOU 1974:83, s. 197. 
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rinen att regeln ger parterna ännu ett incitament att omförhandla avtal samt förstärka 

den svagare partens förhandlingsposition.
92
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 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 304. 
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5  Rättsfallsanalys: jämkning av kommersiella avtal och 
evighetsavtal med stöd av 36 § AvtL 

 

5.1  Inledning 

Sedan tillkomsten av vad Kurt Grönfors anser som den ”stora generalklausulen om 

oskäliga avtalsvillkor”, har de svenska domstolarna varit angelägna om att ta ställning 

till frågan om avtalsvillkor ska jämkas eller helt lämnas utan avseende. Detta kunde 

knappast förutses vid paragrafens tillkomst. Om det ansågs att 36 § avtalslagen enligt 

sin ordalydelse särskilt skulle komma att användas i konsumentförhållanden, anses så-

dana åtagande numera anmärkningsvärda. Detta eftersom stadgandet av generalklausu-

len har fått stor betydelse i kommersiella förhållanden.
93

 Nedan ska redogöras för de 

rättsfall där HD ansett att kommersiella avtal mellan två näringsidkare samt avtal som 

gäller för evig tid kan jämkas med stöd av 36 avtalslagen.   

5.2  NJA 1979 s. 731 

Syskonen M ägde en fastighet som de hade förvärvat av sina föräldrar år 1975. Vissa 

delar av fastigheten hade tidigare arrenderats till bland andra makarna Å. Avtalet slöts 

år 1960 och gällde på en period om 49 år. HL hade ett liknande avtal som makarna Å, 

men vilket hade ingåtts 1963. Arrendeavtalet innebar att makarna Å och HL skulle er-

lägga en betalning på 50 kronor per år för tomtplatsen. Syskonen M väckte talan mot 

makarna Å och HL och begärde att dessa istället skulle erlägga en betalning på 350 kro-

nor respektive 400 kronor årligen och ville därmed jämka de tidigare avgiftsvillkoren. 

Syskonen M krävde även att de ovannämnda beloppen skulle få ett tillägg motsvarande 

konsumentprisindex. Makarna Å och HL ansågs sig vara villiga att jämka beloppet en-

dast till 150 kronor årligen. Samtliga instanser ogillade syskonens M talan och godtog 

makarna Å och HL:s medgivande. TR:n kom fram till att den avtalade arrendeavgiften 

redan vid avtalets ingående var låg. Dock ansågs avgiften inte vara oskäligt låg eftersom 

svarandena inte hade betingat sig den låga avgiften genom en överlägsen ställning. Om-

ständigheterna i övrigt eller ortens jämförelsevis betydligt högre pris för arrenden an-

sågs inte heller utgöra skäl för jämkning. Domstolen ansåg inte heller att det var oskä-

ligt att avtalet inte hade en indexklausul. Både HovR:n och HD fastslog TR:ns dom. 
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Dock ansågs ändrade förhållanden i avtalet utgöra skäl för jämkning. Detta eftersom 

HD menade att balansen mellan parterna hade rubbats. HD anförde vidare att båda par-

terna kände till den relativa skevfördelning som rådde vid avtalet ingång. 

Av rättsfallet kan utläsas att jämkning mellan jämbördiga avtalsparter kan ske med stöd 

av 36 § AvtL. Det ursprungliga arrendeavtalet sträckte sig under en period om 49 år vil-

ket HD jämkade. Jämkningsreglerna i generalklausulen tillämpades eftersom avtalet på 

grund av inflationen ansågs otillbörligt. Detta med tanke på att det avtalade fasta priset 

på arrendet inte längre hade samma värde som vid avtalets ingående. Skälen för jämk-

ning i rättsfallet ansågs vara ändrade förhållanden efter avtalets ingående genom att det 

avtalade fasta värdet på arrendet hade urholkats av inflationen.
94

 

5.3  NJA 1987 s. 639 

UL och ÖH AB slöt ett avtal om handelsagentur. Avtalet innebar att ÖH AB tillät UL 

att ha ensamrätten att sälja monteringsfärdiga trähus till enskilda kunder i Skåne. UL 

stämde ÖH AB gällande om UL hade rätt till och ersättning för hyres- och telefonkost-

nader. ÖH AB bestred UL:s yrkande och yttrade att avtalet mellan parterna innehöll en 

skiljeklausul och därmed skulle uppkomna tvister avgöras i skiljedomstol enligt 1929 

års lag. Gällande ÖH AB:s talan ansåg UL att denna skulle anses oskälig enligt 36 § 

AvtL och därmed lämnas utan avseende. HD biföll UL:s talan i detta fall och ansåg att 

skiljeklausulen var oskälig och lämnade den utan avseende. HD grundade sin bedöm-

ning på att UL befann sig i en underlägsen ställning gentemot ÖH AB vid avtalets ingå-

ende. HD menade i sin bedömning att UL befann sig i en beroendeställning gentemot 

ÖH AB och dessutom saknade UL tidigare erfarenhet från att bedriva näringsverksam-

het samt att ingå sådana avtal.
95

  

HD tar i fallet hänsyn till en avtalspart i kommersiella förhållanden som befinner sig i 

underlägsen ställning vid avtalets ingång. Med fallet fastslår HD att det även i kommer-

siella förhållanden kan förekomma att en avtalspart befinner sig i underlägsen ställning 

och därmed utgör detta grund för jämkning enligt 36 § AvtL. HD konstaterar i fallet vad 
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 Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen, s. 255. 
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 Se även NJA 1983 s. 332 där frågan om underlägsen ställning mellan näringsidkare beaktas. 
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som förekommer i förarbetena till 36 § AvtL, nämligen att det även i kommersiella avtal 

kan finnas behov av skydd för en avtalspart som befinner sig i underlägsen ställning.
96

  

5.4  NJA 1989 s. 346 

Ett pälsbolag drev handel med pälsar i Stockholm. Bolaget hade sin kylförvaring i en 

fristående lokal. Larm- och låsanordningarna som lokalen var försedd med hade instal-

lerats av bevakningsbolaget S. År 1984 utsattes pälsbolagets kylförvaringsutrymme för 

inbrott och ett större antal pälsar stals. Pälsbolaget hade sedan tidigare en företagsför-

säkring hos H där bland annat följande villkor framgick: 

 ”Försäkringen gäller för skada, t ex stöld och skadegörelse, genom  

 inbrott då någon olovligen med våld brutit sig in i eller med dyrk tagit sig in i 

lokal som uppfyller för försäkringen gällande krav på inbrottsskydd eller i vär-

deskåp 

 att någon tagit sig in i lokal eller i värdeskåp med för låset avsedd nyckel eller 

kod som åtkommits genom rån eller inbrott i annan lokal eller bostad.” 

 

Efter inbrottet vände sig pälsbolaget till H och begärde ersättning i enlighet med före-

tagsförsäkringen. H vägrade att utge ersättning eftersom H ansåg att andra nycklar, så 

kallade falska nycklar, hade använts vid inbrottet. H bestred pälsbolagets påstående och 

anförde att de falska nycklarna inte kunde jämställas med dyrk enligt försäkringsvillko-

ret. I andra hand yrkade pälsbolaget att försäkringsvillkoret skulle anses oskäligt med 

stöd av 36 § AvtL och därmed jämkas. Både TR:n och HovR:n biföll pälsbolagets talan, 

men på olika grunder. TR:n dömde fallet utifrån oklarhetsregeln och HovR:n genom att 

ta stöd av 36 § AvtL. När fallet kom upp i HD lades vikt vid att tolka avtalsvillkoret och 

främst uttrycket ”dyrk”. HD kom fram till, mot bakgrund av närliggande lagstiftning, att 

den normala språkinnebörden inte kunde jämställa falska nycklar med dyrk. I villkoret 

angavs istället uttömmande de omständigheter vilka kunde utgöra ett försäkringsfall. 

Därmed gick HD över till att bedöma fallet utifrån oskälighetsprincipen. De begräns-

ningar som fanns i villkoret kunde inte anses oskäliga i sig eftersom villkoret ansågs 

vila på en rationell grund. Varken avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets till-

komst eller pälsbolagets underlägsna ställning utgjorde grund för jämkning. Senare in-
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träffade omständigheter ansågs dock ligga till grund för jämkning. Detta eftersom päls-

bolaget genom utvecklade system med olika säkerhetsanordningar hade lagt ner långt-

gående omsorg på att förhindra inbrott. Risken för inbrott som inte omfattades av för-

säkringen var så gott som utesluten fram till dess att nycklar överlämnades till S. Päls-

bolaget menade att denna typ av fall borde omfattas av försäkringsvillkoret. Vidare me-

nade pälsbolaget att det är ganska mycket begärt att en vanlig försäkringstagare ska inse 

räckvidden av begränsningarna. Dessutom anlitades S på initiativ av H. HD ansåg att 

dessa skäl utgjorde grund för en jämkning och därför jämkades försäkringsvillkoret. 

I fallet konstaterar HD att senare inträffade omständigheter efter avtalets ingång har be-

tydelse i kommersiella förhållanden. Vidare ges i fallet en indikation på att det av en 

näringsidkare inte kan förväntas att denne vid avtalets ingående alltid ska ha i åtanke 

alla de omständigheter vilka kan uppstå efter avtalets ingång. Av fallet kan utläsas att 

HD anser att det skulle vara för mycket begärt av en avtalspart att i alla situationer för-

utse de händelser som kan inträffa efter avtalets ingång. 

5.5  NJA 1994 s. 359 

Bolaget AD ingick ett avtal den 30 december 1954 med kommunen avseende vattentäk-

ter och vatten- och avloppsledningar för 50 000 kronor. Ett av villkoren i avtalet hade 

följande lydelse: ”Bolaget erhåller befrielse från anslutningsavgifter för all framtid även 

som framtida årliga avloppsavgifter för följande fastigheter.” Vidare innehöll avtalet en 

uppräkning av berörda fastigheter. Dessa fastigheter överläts sedan till anställda i bola-

get AD. Trots det tidigare avtalet yrkade kommunen att fastighetsägarna var tvungna att 

betala för anslutningsavgifter och avloppsavgifter. Som argument förde kommunen att 

eftersom avgiftsskyldigheten hade stadgats i tvingande lagstiftning kunde inte befrielsen 

för fastighetsägarna i avtalet gälla längre. I andra hand ansåg kommunen att det inte exi-

sterade något bindande tredjemansavtal och slutligen anförde kommunen att 36 § AvtL 

skulle åberopas med hänvisning till senare inträffade förhållanden. Både TR:n och 

HovR:n kom fram till att en sådan befrielse som skulle gälla för all framtid framstod 

som högst oskälig. I och med detta jämkades avtalet på så sätt att från och med den 1 

januari 1995 tilläts kommunen kräva avgift från fastighetsägarna. En av fastighetsägar-

na, RP, överklagade fallet till HD. Denne yrkade att så länge han bebodde fastigheten 

skulle han slippa avgiftsskyldigheten. Inledningsvis fastslog HD att eftersom avsikten 

med avtalet var att fastigheterna och därmed även fastighetsägarna skulle vara befriade, 
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utgjorde avtalet ett giltigt tredjemansavtal. ”I bedömningen av jämkningsfrågan skall 

emellertid vägas in den omständigheten att det genom va-lagstiftningen föreligger en of-

fentligrättsligt reglerad ordning som går ut på att avgiftsskyldigheten för ägare av fas-

tigheter anslutna till va-anläggningen skall fördelas i taxa efter skälig och rättvis grund 

och att avtal om andra avgifter i strid med taxan i huvudsak är förbjudna.”
97

 Vidare 

framförde HD att ytterligare en omständighet som ska tas i beaktande är att det med ti-

den hade blivit allt större skillnad mellan avgiftsfrihet och skyldighet att betala avlopps-

avgiften. Detta med hänsyn till allmän pris- och kostnadsutveckling samt genomförda 

investeringar i den kommunala avloppsanläggningen. Det säger sig självt att med tiden 

får de berörda omständigheterna större betydelse för jämkning även om pris- och kost-

nadsutvecklingen blir en helt annan än nuvarande. HD kom därmed fram till att avgifts-

befrielse som ska gälla för all framtid får anses som oskälig med stöd av 36 § AvtL.  

Fallet beaktar frågan kring eviga avtal. HD konstaterar med detta fall att evighetsavtal 

kan jämkas med stöd av 36 § AvtL. Det framgår av 36 § AvtL att senare inträffade för-

hållanden efter avtalets ingång kan ge grund för jämkning vilket styrks i det nämnda fal-

let. HD anförde att det ofta föreligger skäl att jämka ett evighetsavtal som berör fast er-

sättning såsom det gjorde i detta fall. Det anses att HD, gällande evighetsavtal, menar 

att dessa förr eller senare måste kunna sägas upp.
98

 Fallet tyder på att ett evighetsavtal i 

princip inte kan gälla för all evig tid.   
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6  Lag om skydd för företagshemligheter 

 

6.1  Inledning  

Behovet av en lag som kan skydda företagshemligheter har länge ansetts vara viktig. 

Det informations-, idé-, samt teknologinriktade samhället var i behov av en lag som 

kunde skydda företagshemligheter för att en fri, effektiv och rättvis konkurrens kunde 

råda.
99

 Med införandet av lagen om skydd för företagshemligheter, FHL, uppfylldes be-

hovet av skydd för företagshemligheter. FHL har bidragit till en stor förändring jämfört 

med vad de tidigare lagarna erbjöd, detta bland annat i form av att straffbestämmelser 

för olovligt anskaffande av företagshemligheter infördes.
100

 

FHL omfattar immaterialrättsliga linjer med konkurrensrättsliga inslag, men i lagen 

stadgas även förbud vid vite. Till skillnad från sin föregångare, lagen om illojal konkur-

rens, definierar FHL i sin första paragraf vad som avses med begreppet företagshemlig-

het. I 1 § FHL stadgas det att med företagshemlighet avses sådan information om affärs- 

eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och 

vars röjande är ägnat att medföra skada för denne i konkurrenshänseende. Grundtanken 

med lagen är att skydda företag från att deras företagshemligheter sprids, detta gäller 

både anställda inom förtaget och dess avtalsparter.
101

 

6.2  Allmänt  

Om information som har lämnats under avtalsförhandlingar klassificeras som en före-

tagshemlighet, kan ett röjande av informationen eller obehörigt utnyttjande av den leda 

till sanktioner enligt FHL.
102

 I FHL förekommer ingen utrycklig legal tystnad (med vis-

sa begränsade undantag såsom 7 § 2 st och 8 § FHL). Meningen är att tystnadsplikt ska 

uppkomma på ett annat sätt, exempelvis genom att parterna upprättar ett sekretessav-

tal.
103
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 Källenfors och Svensson, Skyddet för företagshemligheter – det nya rättsläget, s. 7. 
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 SOU 2008:63, s. 60. 
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 Källenfors och Svensson, Skyddet för företagshemligheter – det nya rättsläget, s. 7. 
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 3 och 4 §§ lag om skydd för företagshemligheter. 
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FHL anses enligt förarbetena utgöra en avvägning mellan olika intressen.
104

 Fahlbeck 

anser att FHL utgör en central position i rättsystemet, detta för att lagen anses stå i skär-

ningspunkten mellan flera olika rättsområden. Dessa rättsområden är arbetsrätten, im-

materialrätten, yttrandefriheten och konkurrensrätten. FHL har ytterligare ett underlig-

gande syfte, nämligen att främja sund konkurrens i näringslivet. Fahlbeck antyder att 

FHL även bidrar till att skydda marknadsrätten.
105

 Ett skydd av företagens unika och 

strategiska kunnande anses vara av stor betydelse för att inte bromsa investeringsviljan 

eller försvåra samarbetet mellan företag.
106

 Dessa skydd anses vara lika viktiga för en 

näringsidkare som att deras materiella respektive immateriella tillgångar skyddas.
107

 

FHL har som syfte att skydda sådan information hos näringsidkaren som enligt en sam-

hällssynpunkt är av betydelse för näringsidkaren.
108

 

6.3  Lojalitetsplikt vid avtalsförhandlingar mellan två näringsid-
kare enligt FHL  

Det framförs i svensk doktrin att det finns en plikt för avtalsparter att agera lojalt gent-

emot varandra. Begreppet lojalitetsplikt har enligt Nicander fått sitt ursprung från all-

männa avtalsrättsliga principer och anses gälla som en allmän rättsgrundsats.
109

 Anled-

ningen till att det finns en lojalitetsplikt beror på att parter inte endast ska tänka på sina 

intressen i den utsträckningen att motparten får en skada av det. Meningen är att parter i 

viss mån är skyldiga att ta hänsyn till varandras intressen.
110

 Även lojalitetsplikt i an-

ställningsförhållanden uppmärksammas av Nicander, men då uppsatsen endast behand-

lar kommersiella förhållanden mellan näringsidkare kommer inte dessa regleringar att 

kommenteras. För utförligare redogörelse kring lojalitetsplikten, se avsnitt 2.6 samt 2.7 

ovan. 
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 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, s. 33. 
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6.4  Lojalitetsplikt för parter i avtalsförhandlig 

Som huvudregel i svensk rätt avseende ansvar för parter i avtalsförhandlingar förekom-

mer det att en part som bedriver avtalsförhandlingar gör detta på egen risk. Dock anses 

det i doktrinen att såsom det föreligger lojalitetsplikt under avtalsförhandlingar anses 

det föreligga lojalitetsplikt även före avtalets ingående.
111

 Nicander antyder att redan då 

avtalsparterna har valt att träda i förbindelse med varandra, har det aktualiserat en lojali-

tetsplikt. Genom detta anses det ha uppkommit en rättslig gemenskap redan före själva 

avtalsslutet.
112

 

6.5  Lojalitetsplikt efter avtals upphörande  

I och med att avtalsförhållandet upphör fullbordas även plikten för en avtalspart att vara 

lojal och i viss uträckning beakta medkontrahentens intressen. Dock kan det för avtals-

parter kvarstå vissa skyldigheter även efter avtalstiden, exempelvis i fråga om garanti 

eller service av levererad utrustning. Vidare förekommer det att efter utgående av ett av-

tal ska egendom som befinner sig hos ena avtalsparten återlämnas till medkontrahenten. 

Vid fullgörande av sådana postkontraktuella förbindelser kvarstår avtalsparters lojali-

tetsplikt och dessa är skyldiga att beakta varandras intressen på motsvarande sätt som 

under avtalstiden. Vidare anses att även då ett avtal har upphört ska avtalsparter vara lo-

jala och informera varandra om det uppstår förhållanden som anses vara av vikt för 

medkontrahenten. Exempel på sådana situationer kan vara utgången av regelbundna av-

tal som innefattat rådgivnings- och annan konsultverksamhet. Det går inte att generellt 

besvara under vilka förutsättningar och under hur lång tid en dylik upplysningsplikt 

kvarstår, utan ledning ska sökas av omständigheter i det enskilda fallet. I övrigt gäller 

huvudregeln vilken i princip innebär att parternas lojalitetsplikt upphör då avtalstiden 

har gått ut.
113

 Information som har mottagits i förtroende i en affärsförbindelse, även 

utan särskilt åtagande, och vilken anses utgöra företagshemligheter i enlighet med FHL 

får inte av mottagaren utnyttjas eller röjas även då avtalstiden har upphört.
114
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6.6  Tystnadsplikt som uppkommer till följd av en lojalitetsplikt 
mellan näringsidkare 

Vad en lojalitetsplikt generellt omfattar under en avtalsförhandling torde vara svårt att 

besvara. Istället indikeras att fallets enskilda omständigheter bör beaktas för att fastslå 

lojalitetsplikten. Enligt Nicander kan ledning främst sökas i det enskilda avtalet, sedvän-

ja eller branschpraxis.
115

 I svensk rätt finns det ingen allmän princip som särskilt stadgar 

skyldigheten att inte röja information som utlämnats under en avtalsförhandling. Dock 

anses det i doktrinen att avtalsparter ska vara lojala mot varandra då företagshemligheter 

delas.
116

 Det anses att en part som deltar i en avtalsförhandling är skyldig att hemlighål-

la och inte röja information vars röjande kan skada den andra avtalsparten.
117

  

Vidare uppkommer frågan, hur länge en lojalitetsplikt som i sin tur medför en tystnads-

plikt utan uttryckligt avtal rörande sekretess kan gälla. Det anges att parter i vissa situa-

tioner även efter avtalstidens upphörande kan bli tvungna att agera lojalt gentemot var-

andra. Nicander anser att när information har erhållits i förtroende i en affärsförbindelse, 

beaktas denna som företagshemlighet och under sådana situationer är en avtalspart 

skyldig att utan särskilt åtagande om sekretess inte röja eller utnyttja informationen. Det 

sagda gäller utan någon begränsning i tiden. Nicander menar på att så länge informatio-

nen anses utgöra en företagshemlighet ska denna enligt FHL vara sekretessbelagd på 

obegränsad tid.
118

 

6.7  Sekretessavtal 

6.7.1 Varför sekretessavtal 

Genom att upprätta ett tydligt sekretessavtal kan den part som lämnar ut information 

precisera den tystnadsplikt som kan anses följa av lojalitetsplikten. I ett sådant avtal kan 

den information som motparten ska ha tystnadsplikt om specificeras.
119

 Att på detta sätt 

reglera avtalets sekretessobjekt, eller med andra ord vad som ska vara hemligt enligt av-
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talet, kan bidra till att parterna får bättre insikt kring deras skyldighet om att iaktta tyst-

nadsplikt.120 Sekretessobjektet reglerar dock inte uteslutande vad som kan anses ha avta-

lats gällande tystnadspliktens sakliga omfattning. Vid avtalstolkning har domstolar all-

tid rätt att genom utfyllnad besluta om att det skriftliga avtalet ska kompletteras med vi-

dare omständigheter i syfte att ge uttryck för den underliggande partsavsikten.121  

 

Den precisa avtalsreglering om vad som är hemligt har även ett psykologiskt värde.122 

Avtalet skapar en medvetenhet hos den mottagande parten om att erhållet material är 

avsett att vara hemligt och dessutom skapar nedtecknandet av det specifika sekretessob-

jektet bättre förutsättningar för att komma ihåg vilken information som ska hemlighål-

las.123 Sekretessavtal kan även ha som syfte att påvisa den informationsutlämnande par-

tens vilja om att hålla informationen hemlig genom att denne har gjort sig besväret att 

upprätta avtalet och därigenom stadga tystnadsplikt.124 Den informationsutlämnande 

parten kan även med stöd av sekretessavtalet lättare fullgöra sin bevisbörda för att in-

formation har lämnats med sekretesskyldighet.125 Men främst har ett sådant avtal som in-

tresse att skydda en parts affärshemligheter och se till att dessa inte röjs.126 

6.7.2 Sekretessavtal och begränsningar i avtalsfriheten  

Som det har nämnts tidigare, är en av de grundläggande principerna i den allmänna av-

talsrätten friheten att ingå avtal och därefter fullgöra detta avtal. Dock finns det undan-

tag som inskränker avtalsbundenhetsprincipen.
127

 Adlercreutz anser att inställningen om 

att ett avtal ska hållas har blivit all mjukare. Som exempel nämner Adlercreutz bland 

annat en domstols möjlighet till jämkning av avtalsvillkor till följd av ändrade förhål-

landen som förekommer efter avtalsslutet eller på grund av att avtalsvillkor anses vara 

oskäliga enligt 36 § avtalslagen. Adlercreutz nämner också konkurrensavtal som en av-
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 Magnusson, Sekretessavtal i skiljeförfarandet, JT 2002-03, s. 170. 
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 Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal, s. 67. Se även NJA 1990 s. 24. 
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vikelse från principen om avtalsbundenhet.
128

 Den vidsträckta möjligheten för domsto-

len att med hjälp av 36 § avtalslagen, genom jämkning, korrigera avtalsinnehåll får en-

ligt Grönfors betydelse för den grundläggande principen om avtalsbundenhet. Vidare 

anser Grönfors att denna målkonflikt endast kan lösas genom att balans skapas mellan 

principerna.
129

 Vidare kan även sekretessavtal som anses oskäligt jämkas med stöd av 

36 § avtalslagen.
130

 

6.7.3 Sekretessavtal och 36 § avtalslagen 

Det centrala elementet vid jämkningsförfarandet är oskälighet.
131

 Det stadgas i 36 § av-

talslagen att ett avtalsvillkor som anses oskäligt med hänsyn till dess innehåll, omstän-

digheterna vid avtalets ingående, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i 

övrigt, kan jämkas eller lämnas utan avseende. I fråga om jämställda näringsidkare bör 

36 § avtalslagen tillämpas i begränsad omfattning.
132

 Dock betonas särkilt underlägsen-

het i avtalsförhållandet: ”parten såsom konsument eller eljest intar en underlägsen ställ-

ning gentemot andra parten”
133

. Vidare framkommer att generalklausulen kan gälla både 

konsumenter och näringsidkare.
134

 Alltså torde det vara möjligt att tillämpa 36 § avtals-

lagen mellan näringsidkare i kommersiella förhållanden.
135

 Vidare nämner Nicander att 

i dessa sammanhang kan även sekretessklausuler bli föremål för jämkning enligt 36 § 

avtalslagen.
136

 Eftersom kunskapen om sekretessklausuler är begränsad är det svårt att 

ge ett generellt uttalande för vad som kan utgöra ett oskäligt sekretessåtagande.
137

 Detta 

innebär att det då sannolikt blir svårt att formulera en norm mot vilken skäligheten i den 

enskilda situationen kan bedömas.  
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Definitionen av företagshemlighet i 1-2 §§ FHL begränsar sekretessavtalets sakliga om-

fattning avseende skadeståndsansvar enligt FHL. Om sekretessobjektet är mer omfat-

tande än företagshemlighetsbegreppet enligt FHL, är inte informationen skyddsvärd en-

ligt lagen. I sådana situationer har sekretessavtalet dock kvar den civilrättsliga giltighet 

och därmed även partsbindningsfunktionen.
138

  

6.7.4 Sekretessavtal och dess avtalstid 

Ett avtals giltighetstid kan anges på flera olika sätt. Till exempel kan parterna ange ett 

specifikt datum för när avtalet ska upphöra, en period under vilket avtalet ska vara gil-

tigt eller någon annan slags tidsgräns, som till exempel att avtalet ska vara giltigt fram 

till att ett visst projekt färdigställs eller ett visst antal år efter dess färdigställande. Huru-

vida en arbetstagare ska anses ha skyldighet att även efter anställningens upphörande 

iaktta den sekretess som framgår av sekretessklausulen, ska bedömas med hänsyn till 

sekretessklausulens tidsmässiga omfattning.
139

 Det anses att den tidsmässiga omfatt-

ningen även är en viktig faktor i bedömning av sekretessavtal mellan näringsidkare.
140

  

 

Som huvudregel avseende giltighetstid gäller att avtalsfrihet råder. Denna kan dock be-

gränsas av 3 kap AvtL.
141

 De begränsningar som är aktuella avseende sekretessavtalets 

giltighetstid framgår främst av 36 § AvtL. Ett sekretessavtal mellan näringsidkare, som 

skyddar företagshemligheter, borde inte anses oskäligt även om giltigheten är obegrän-

sad i tiden. Detta anses gälla så länge företagshemligheten som sådan är oförändrad. Har 

dock informationen under avtalstiden kommit allmänheten till kännedom kan sekretess 

sannolikt inte krävas av avtalsparten. I en sådan situation kan sekretessavtalet, som 

nämnts ovan, kunna jämkas.
142
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7  Analys och sammanfattande slutsatser 

 

7.1  Avtalsbundenhetsprincipen och avtalsfrihetsprincipen 
kontra 36 § AvtL 

Avtalsrätten bygger på att var och en fritt ska kunna ingå avtal. Avtalsfrihetsprincipen 

innebär att parter själva ska bestämma om de vill ingå avtal, vem de vill ingå avtal med 

och på vilket sätt samt att parterna själva bestämmer om avtalets innehåll. Avtalsfrihe-

ten gäller så länge den inte stöter på någon begränsande omständighet såsom jämk-

nings- och ogiltighetsregler. Avtalsbundenhet (pacta sunt servanda d.v.s. avtal skall 

hållas) har för avsikt att försäkra parternas rättigheter vilka framgår av avtalet. Detta ge-

nom att avtalsrättsliga skyldigheter ska uppfyllas och rättigheter ska förverkligas. Bun-

denheten innebär allt som gäller avtalet i dess helhet. Vidare stipuleras att avtal som 

gäller under längre tid förutsätter ett lojalt samarbete mellan parterna under avtalstiden. 

Parterna har lojalitetsförpliktelser mot varandra för att underlätta avtalsuppfyllelsen. 

Som nämnts ovan är det enligt svensk avtalsrätt viktigt att parter respekterar sitt avtal 

och fullgör detta, vilket jag instämmer med. Dock glöms det att det finns situationer där 

en avtalspart inte behöver hålla fast vid sitt avtal i alla omständigheter. Undantag från 

avtalsbundenheten kan vara tillämpliga där det till exempel vore oskäligt att tvinga ena 

parten till att stå fast vid sitt löfte. I situationer där ett avtal anses oskäligt på grund av 

olika anledningar, som till exempel att en avtalspart befinner sig i underlägsen ställning 

eller att senare inträffade förhållanden ändrar avtalets innebörd, måste inte avtalsparten 

fullfölja sitt avtal. 

 

Ett avtalsvillkor som är oskäligt får enligt 36 § AvtL jämkas eller lämnas utan avseende 

om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets 

tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. När det gäller 

om ett sekretessavtal i kommersiella förhållanden som gäller för all evig tid kan jämkas 

med stöd av 36 § AvtL betonas, enligt min åsikt, främst två omständigheter, nämligen 

en parts underlägsna ställning och omständigheter efter avtalets ingång vilka kan leda 

till att avtalsinnebörden rubbas mellan avtalsparterna. 36 § AvtL har till syfte att skydda 

en part oavsett om denne är näringsidkare eller konsument. Jag anser att de argument 

som gör sig gällande i konsumentförhållanden även kan göra sig gällande i förhållanden 
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mellan näringsidkare. Det är sannolikt förekommande att en näringsidkare befinner sig i 

samma position som en konsument i förhållande till en överlägsen motpart. Till exem-

pel tvingas en underleverantör ofta gå med på de villkor som en huvudleverantör fast-

ställer. En återförsäljare som har ett stort behov av samarbete med en tillverkare tvingas 

till att godta de villkor som denne erbjuder. Avtalsvillkor vilka erbjuder den ena parten 

rätten att ensidigt och med bindande verkan för den andra parten fatta beslut i olika frå-

gor bör betraktats som oskäliga. Detta för att sådana avtalsvillkor anses ha införts av 

den part som har en överlägsen ställning och därmed makten att bestämma över avtalets 

innehåll. Jag anser att det finns risk att en part som har en överlägsen ställning missbru-

kar sin beslutsrätt. Ett exempel på ett sådant avtal enligt mig kan vara ett sekretessavtal 

vilket varar för all evig tid. Detta eftersom en part kan utnyttja sin överlägsna ställning 

och kan genom det i stort sett tvinga motparten att gå med på dennes villkor. Motparten 

som befinner sig i en beroendeställning måste gå med på den andra partens villkor.  

Detta är en anledning till att kunna jämka ett sådant avtal med stöd av 36 § AvtL.   

 

Nästa argument för att ett sekretessavtal som gäller för all evig tid ska kunna jämkas 

med stöd av 36 § AvtL är omsändigheter som uppstår efter avtalets upprättande vilka 

kan leda till att ett avtal kan bli oskäligt. Det ligger i sakens natur att det oftare förelig-

ger skäl för jämkning av långvariga avtal eller avtal som har slutits på all evig tid än för 

avtal på bestämd tid. För att kunna avgöra om en jämkning ska ske på grund av ändrade 

förhållanden ska hänsyn tas till om parterna hade möjlighet att kunna överblicka ett av-

tals konsekvenser vid avtalets ingående.  Det kan vara svårt för avtalsparter när dessa 

ingår ett avtal att kunna förutse omständigheter som kan uppstå efter avtalets ingång, 

såsom skedde i NJA 1979 s. 731 där inflation medförde ändrade omständigheter efter 

avtalets ingång.  Ännu ett exempel kan vara att det stiftas nya lagar vilka ändrar avtalets 

innebörd och med detta även parternas ställning gentemot varandra. Ovannämnda om-

ständigheter ska enligt min mening kunna utgöra grund för att ett sekretessavtal som 

gäller för all evig tid ska kunna jämkas med stöd av 36 § AvtL. 

7.2  FHL kontra 36 § AvtL 

I 1 § FHL stadgas att det med företagshemlighet avses sådan information om affärs- el-

ler driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och 

vars röjande är ägnat att medföra skada för denne i konkurrenshänseende. Grundtanken 
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med lagen är att skydda företag från att deras företagshemligheter sprids eller röjs av en 

avtalspart. I FHL förekommer ingen utrycklig legal tystnad (med vissa begränsade un-

dantag såsom 7 § 2 st och 8 § FHL). Meningen är att tystnadsplikt ska uppkomma på ett 

annat sätt, exempelvis genom att parterna upprättar ett sekretessavtal. Ett sekretessavtal 

medför att en part kan skydda sina företagshemligheter och för att skydda företagshem-

ligheterna så länge som möjligt upprättar denne ofta sekretessavtal som gäller för evig 

tid. Detta torde bland annat bero på att en part kan ha svårt att förutse hur länge denne 

behöver ett sådant skydd, och avtalar därom för all evig tid. Frågan är om ett sekretess-

avtal som ska gälla för all evig tid fyller någon funktion i enlighet med FHL?  

 

Information som har mottagits i förtroende i en affärsförbindelse och vilken anses utgö-

ra företagshemligheter i enlighet med FHL, får inte av mottagaren utnyttjas eller röjas 

även då avtalstiden har upphört. Det anges att parter i vissa situationer även efter avtals-

tidens upphörande kan bli tvungna att agera lojalt gentemot varandra. Nicander anser att 

när information har erhållits i förtroende i en affärsförbindelse, beaktas denna som före-

tagshemlighet och under sådana situationer är en avtalspart skyldig att inte röja eller ut-

nyttja informationen. Det sagda gäller utan någon begränsning i tiden. Nicander menar 

på att så länge informationen anses utgöra en företagshemlighet ska denna enligt FHL 

vara sekretessbelagd.  Jag instämmer med Nicanders argumentation. Dock anser jag att 

när informationen inte längre är att betrakta som en företagshemlighet kan det anses för 

mycket begärt från en part att ha ett sekretessavtal om detta för all evig tid. Det kan till 

exempel röra sig om ett patent som faller bort efter 25 år eller att någon annan samar-

betspartner röjer informationen. I sådana fall skulle ett sekretessavtal inte fylla någon 

funktion eftersom företagshemligheten redan har blivit allmänt känd. I de nämnda situa-

tionerna blir det svårt för den part vars företagshemlighet redan röjts att påvisa den ska-

da som skett av att information även röjs av parten som omfattas av sekretessavtalet. I 

dessa situationer anser jag att det är oskäligt att ha ett sekretessavtal för all evig tid och 

därför ska ett sådant avtal kunna jämkas med stöd av 36 § AvtL.   

 

Om sekretessobjektet är mer omfattande än företagshemlighetsbegreppet enligt FHL, 

blir inte informationen utöver företagshemlighetsbegreppet skyddsvärd enligt lagen. 

Som huvudregel avseende giltighetstid gäller att avtalsfrihet råder. Denna kan dock be-

gränsas av 3 kap AvtL. De begränsningar som är aktuella avseende sekretessavtalets gil-
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tighetstid framgår främst av 36 § AvtL. Ett sekretessavtal på obestämd tid anses gälla så 

länge företagshemligheten som sådan är oförändrad. Har dock informationen eller före-

tagshemligheten under avtalstiden kommit allmänheten till kännedom kan sekretess 

sannolikt inte krävas av avtalsparten. Detta för att den avtalspart som befinner sig i ett 

avtalsförhållande inte ska hamna i sämre läge än alla andra på grund av sitt avtal. I en 

sådan situation ska sekretessavtalet kunna jämkas med stöd av 36 § AvtL. 
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