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Sammanfattning 

I konsumenträttsliga förhållanden är det inte ovanligt att ett flertal människor påverkas negativt 
på samma sätt, genom att de t.ex. har köpt samma bristfälliga produkt eller tillhandahållits 
samma felaktiga tjänst av en och samma näringsidkare.   

Dock kan det finnas en rad olika skäl till att de rättigheter en konsument är garanterad genom 
lagstiftning inte kan tas tillvara genom enskilda rättsliga initiativ. Tänkbara fall är då den enskilda 
skadan är så liten att en process inte är befogad ur ekonomisk synpunkt, det är svårt att få hjälp 
av ombud med processen, konsumenten känner inte till sina rättigheter eller då det i något 
avseende råder bristande balans mellan näringsidkaren och konsumenten.    

I sådana situationer kan en s.k. grupptalan vara lämplig. Med grupptalan avses de fall där talan 
förs av ett ombud till förmån för en särskild grupp, vars medlemmar påverkas av domen trots 
att de inte är parter i målet. 

Allmänna reklamationsnämnden, en statlig myndighet som i huvudsak prövar tvister mellan 
konsumenter och näringsidkare som rör varor eller tjänster, inledde under tidigt 90-tal 
försöksverksamhet med grupptalan. Möjligheten för konsumenter att föra grupptalan vid 
nämnden permanentades år 1999.  

Denna studie avser att klarlägga hur grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden handläggs 
med Konsumentombudsmannen som kärande samt parallellt granska hur möjligheten till 
grupptalan vid nämnden utnyttjats sedan den första försöksverksamheten inleddes.  

Slutsatsen är, vad gäller handläggningen av grupptalanärenden vid Allmänna 
reklamationsnämnden, att såväl konsumenten som näringsidkaren är tillförsäkrade en säker och 
objektiv prövning. Vad gäller ärendetillströmningen av grupptalanärenden vid nämnden kan det 
inte påstås att antalet ärenden är ansenligt. Detta kan bero på att institutet grupptalan är relativt 
nytt i Sverige. En annan förklaring kan vara att förutsättningarna för att en grupptalan ska 
kunna ske inte är helt enkla att uppfylla. Vad som dock säkert kan sägas är att grupptalan bör stå 
kvar då den fyller en preventiv funktion och sparar resurser för varje ärende som kanske annars 
skulle prövats individuellt.  
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1    Inledning 

1.1 Introduktion  

I konsumentförhållanden händer det inte sällan att ett flertal människor påverkas negativt 
på samma sätt, t.ex. genom att de tillhandahållits samma bristfälliga vara eller tjänst av en 
och samma näringsidkare. Dock önskar sällan en enskild konsument utsätta sig för de 
kostnader och den tidsåtgång ett rättsligt förfarande skulle kunna innebära. En s.k. 
grupptalan kan vara ett sätt att komma tillrätta med problem av detta slag. Grupptalan är en 
process där käranden för talan till förmån för en i processen särskild grupp, vars 
medlemmar påverkas av ett avgörande trots att de inte är parter i målet.1  

Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som i huvudsak prövar tvister 
mellan konsumenter och näringsidkare som rör varor eller tjänster. ARN inledde under 
tidigt 90-tal försöksverksamhet med grupptalan. Möjligheten för konsumenter att föra 
grupptalan vid nämnden permanentades 1999 och står idag fortfarande kvar.   

 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att klarlägga hur grupptalanärenden vid Allmänna 
reklamationsnämnden handläggs med KO som kärande. Syftet är vidare att parallellt 
granska hur möjligheten till grupptalan vid nämnden utnyttjats sedan första 
försöksverksamheten inleddes.  

Eftersom Konsumentombudsmannen är primärt taleberättigad och eftersom det hittills 
endast förts sådan grupptalan (s.k. statlig grupptalan) vid nämnden behandlas 
handläggningen endast ur detta perspektiv. Således undersöks handläggningen inte ur 
perspektivet med en sammanslutning av konsumenter eller löntagare som part. Vidare 
utreder uppsatsen endast grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden och således 
grupptalan i konsumentmål. Viss hänsyn tas emellertid till grupprättegång i allmän domstol, 
men varken någon detaljbeskrivning eller specifika fall från grupprättegång i allmän 
domstol tas med i denna framställning på grund av utrymmesskäl. Trots att behovet av 
kollektiva prövningsmöjligheter uppmärksammats på EU-nivå2 är framställningen 
avgränsad till rent inhemska förhållanden.  

 

1.3 Metod och material 

Framställningens syfte kommer främst att besvaras med hjälp av en deskriptiv metod. Det 
innebär således att det kommer göras en beskrivning av alla de frågor som kan tänkas 
uppstå kring syftets natur. Vidare är framställningens karaktär främst kvalitativ. Det har 
tidigare sagts att rättsvetenskapligt arbete i första hand är kvalitativt, vilket innebär att det 
inte kommer an på kvantitet, så som antalet bestämmelser eller antalet fall.3 Denna 
framställning avser således inte att i första hand presentera statistiska och kvantifierbara 

                                                 
1 NEK-rapport 1990:7, Grupptalan i konsumentmål, 1990, s. 20. 
2 Framför allt genom Europeiska kommissionens grönbok om kollektiva prövningsmöjligheter för  

konsumenter, KOM (2008) 794. 
3 Sandgren C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2007, s.41. 
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resultat. Istället läggs större vikt vid att besvara syftet med hjälp av information av mer 
uttömmande sort.   

I vissa avsnitt görs jämförelser, i synnerhet hålls i åtanke den del av framställningen som 
kommer att jämföra institutet grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden och institutet 
grupptalan i allmän domstol.   

För att på bästa sätt uppnå framställningens syfte kommer ledning sökas i traditionella 
rättskällor såsom förordningar, förordningsmotiv, lag, förarbeten samt offentliga 
utredningar. Underlag kommer vidare sökas i material av mer empirisk art, så som i 
Allmänna reklamationsnämndens publikationer, ärenden, årsböcker och utvärderingar. Det 
är även av stor vikt att beakta doktrin inom förekommande område. 

 

1.4 Terminologi 

I framställningen förekommer kontinuerligt uttryck som redan nu bör förklaras.  

Med konsument avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller 
utanför näringsverksamhet.4 Konsumentbegreppet kan definieras på många olika sätt. I 
denna framställning bestäms begreppet enligt det sätt som anges i gällande förordning med 
instruktion för Allmäna reklamationsnämnden. Skälet till detta är att framställningens kärna 
rör just konsumenttvister i Allmänna reklamationsnämnden varför det är naturligt att 
begreppets förklaring är förenat med nämndens definition.  
 
Konsumentens motpart, näringsidkaren, är en fysisk eller juridisk person som handlar för 
ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.5 Precis som begreppet 
konsument kan inte begreppet näringsidkare annat än definieras som det görs i Allmänna 
reklamationsnämndens instruktion.  
 
I detta sammanhang ska med konsumenttvist förstås en tvist mellan konsument och 
näringsidkare som rör en vara, tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren har 
tillhandahållit konsumenten.6 Även i detta avseende behandlar framställningen främst 
konsumenttvister i Allmänna reklamationsnämnden varför definitionen är förenad med den 
i Allmänna reklamationsnämndens instruktion.  
  
Vidare anses med grupptalan en tvist där käranden för talan, till förmån för en i processen 
särskild grupp. Medlemmarna påverkas av beslutet trots att de inte är parter i målet.7 
Definitionen av begreppet grupptalan hämtas framför allt i ledande doktrin inom området 
för grupptalan i konsumenttvister.   
 
Rent praktisk avser grupptalan i denna framställning de fall där ett flertal konsumenter som 
drabbats av samma bristfälligga vara/tjänst, istället för att kräva rättelse varje konsument 
var för sig, representeras av ett ombud som för hela gruppens talan.  
 

                                                 
4 2 § Förordning (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden. 
5 2 § Förordning (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden. 
6 1 § Förordning (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden. 
7 NEK-rapport 1990:7, Grupptalan i konsumentmål, 1990, s. 20. 
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1.5 Disposition  

Det första kapitlet inleder uppsatsen med en introduktion, där ämnesområdet och 
problematiken framställs översiktligt. Vidare beskrivs uppsatsens syfte och metod. Första 
kapitlet diskuterar eventuella avgränsningar samt förklarar innebörden av särskilda uttryck. 
Kapitlet avslutas med denna disposition.         

I det andra kapitlet presenteras Allmänna reklamationsnämndens verksamhet, för att läsaren 
ska få en uppfattning om hur nämndens verksamhet fungerar samt för att förstå varför en 
konsument över huvud taget vänder sig till Allmänna reklamationsnämnden och inte 
allmän domstol.   

För att kunna förstå begreppet grupptalan introduceras i tredje kapitlet en beskrivning av 
grupptalan i allmänhet, grupptalans egentliga funktion samt syfte, fördelar och nackdelar 
med grupptalan.  

I fjärde kapitlet återfinns framställningens kärna: grupptalan vid Allmänna 
reklamationsnämnden. I kapitlet presenteras bl.a. hur grupptalanärenden handläggs idag 
(med KO som kärande), skillnader mot hur de handlagts tidigare, hur möjligheten till 
grupptalan i nämnden utnyttjats sedan första försöksverksamheten inleddes samt specifika 
ärenden av grupptalan som tagits upp av nämnden.  

I femte kapitlet informeras läsaren om de grundläggande bestämmelserna om ett 
grupprättegångsförfarande i allmän domstol. Även fundamentala skillnader mellan 
grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden och grupprättegång i allmän domstol 
framställs.   

I sjätte kapitlet presenteras en analys och sammanfattande slutsats. 
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2  Allmänna reklamationsnämndens verksamhet 

2.1 Inledning 

Allmänna reklamationsnämnden inrättades 1968 som en statlig myndighet direkt under 
regeringen.8 Bestämmelserna för nämndens verksamhet finns i förordningen (2007:1041) 
med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden. Nämnden har som huvuduppgift att 
snabbt, enkelt och kostnadsfritt pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare samt 
ge rekommendation i hur tvisten bör lösas. ARN handlägger endast tvist på begäran av en 
konsument, vilket innebär att en tvist mellan två konsumenter eller två näringsidkare inte 
prövas av nämnden.9  

Har en tvist väckts vid eller redan avgjorts i domstol, kan eller har prövats av någon annan 
statlig myndighet eller omfattas av en rekommendation från nämnden i ett ärende om 
grupptalan, prövar nämnden i sådant fall inte tvisten.10 

Nämndens prövning av tvister ska ske opartiskt, varför det inte åvilar nämnden att vara 
ombud för konsumenten eller ta till vara konsumentens intressen i en tvist.11  

 

2.2 Nämndens uppgifter 

Nämndens uppgifter stadgas i 1 § förordning (2007:1041) med instruktion för Allmänna 
reklamationsnämnden.  

Enligt bestämmelsen ska nämnden pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare 
som rör en vara, tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren har tillhandahållit 
konsumenten, pröva tvister om skadestånd mellan fysiska personer och juridiska personer 
eller enskilda näringsidkare samt yttra sig i konsumenttvister på begäran av domstol. 
Nämnden har även i uppgift att informera konsumenter och näringsidkare om 
myndighetens praxis samt stödja den kommunala konsumentverksamhetens hantering av 
konsumenttvister genom bl.a. utbildning och information. 

 

2.3 Nämndens sammansättning m.m. 
 

De tvister som ARN prövar kräver ofta ställningstagande i såväl juridiska, som tekniska 
frågor. För att tillförsäkra en snabb och framförallt korrekt bedömning av dessa frågor 
utgörs nämndens sammansättning av juristutbildade samt sakkunniga ledamöter.12  
 
 
 
 

                                                 
8 Allmänna reklamationsnämndens årsbok 2000, s. 5. 
9 Grobgeld L, Konsumenträtt, 2005, s. 251-252. 
10 http://www.arn.se/vadarARN/Undantag-fran-namndens-provning/, 2010-02-02. 
11 http://www.arn.se/vadarARN/, 2010-05-26. 
12 Heuman L, Reklamationsnämnden och försäkringsnämnder, 1980, s. 107. 
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2.4 Reklamationsförfarandet 

2.4.1 Prövningsförutsättningar  

En första förutsättning som måste vara uppfylld för att ett ärende ska prövas hos nämnden 
är att det rör sig om en konsumenttvist, dvs en tvist mellan konsument och näringsidkare 
som rör en vara, tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren har tillhandahållit 
konsumenten.13  

Ett andra villkor är att konsumenten först måste ha fått sitt krav helt eller delvis avvisat av 
näringsidkaren.14 Efter att konsumenten nekats rättelse hos näringsidkaren kan denne 
vända sig till konsumentvägledningen i sin kommun för råd och hjälp.15 Om konsumenten 
med konsumentvägledningens hjälp fortfarande inte lyckats att komma överens med 
näringsidkaren kan tvisten anmälas till nämnden.16 

Eftersom allt fler konsumenter under senare år vänt sig till nämnden har antalet ärenden 
ökat kraftigt.17 Detta har lett till att man ansett sig tvungen att införa värdegränser.18 Dock 
kan nämnden ta upp ett ärende till prövning trots att yrkandet understiger beloppsgränsen, 
om tvisten anses vara av principiellt intresse eller om det finns andra särskilda skäl.19 Ett 
sådant särskilt fall har av nämnden ansetts föreligga då en resa avsett flera personer och 
reseavtalet träffats och betalats av en person samt yrkandet per resenär understigit 1 000 kr. 
Enligt nämnden var fallet sådant att det kunde anses föreligga särskilda skäl att ändå pröva 
tvisten.20 

2.4.2 Ärendehandläggningen  

Inledningsvis kontrolleras att nämnden är behörig att pröva tvisten. Därefter granskas att 
yrkandet och dess grunder klart framgår av handlingarna, att omständigheterna i ärendet 
redovisats tillräckligt samt att alla nödvändiga handlingar är bifogade. Saknas nödvändiga 
uppgifter kräver nämnden komplettering.21 

När de uppgifter som behövs finns med skickas handlingarna till motparten, dvs 
näringsidkaren varvid denne ombeds att yttra sig över anmälan. Därefter får anmälaren 
möjlighet att kommentera näringsidkarens yttrande. I de fall där näringsidkaren inte avger 
ett svaromål inom angiven tid kan ärendet vanligen avgöras utan intresseledamöter och 
konsumentens uppgifter läggs då till grund för prövningen.22 Efter föredragning av ärendet 

                                                 
13 Allmänna reklamationsnämndens årsbok 2000, s. 7. 
14 Ibid, s.7. 
15 Allmänna reklamationsnämnden, http://www.arn.se/anmalan/narkanmananmala/, 2010-05-28. 
16 Allmänna reklamationsnämnden, http://www.arn.se/anmalan/narkanmananmala/, 2010-05-28. 
17 Grobgeld L, Konsumenträtt, 2005, s. 252. 
18 Värdegränser gäller för de olika avdelningarna: 
500 kr: ärenden som hör till sko-, textil- eller allmänna avdelningarna, 
1 000 kr: ärenden som hör till elektronik-, motor-, rese-, möbel- eller tvättavdelningarna, 
2 000 kr: ärenden som hör till bank-, bostads-, båt- fastighetsmäklar- eller försäkringsavdelningarna, 
http://www.arn.se/vadarARN/Undantag-fran-namndens-provning/, 2010-02-02. 
19 Grobgeld L, Konsumenträtt, 2005, s. 252. 
20 http://www.arn.se/vadarARN/Undantag-fran-namndens-provning/, 2010-02-02. 
21 Allmänna reklamationsnämndens årsbok 1993/94, s. 8. 
22 Allmänna reklamationsnämndens årsbok 1993/94, 8-9. 

http://www.arn.se/templates/Page.aspx?id=13
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diskuterar ledamöterna frågan och lämnar sina synpunkter på tvisten. Därefter fattas beslut 
i ärendet.23  

2.4.3 Beslutets rättsverkan  

Besluten ARN meddelar är icke-bindande rekommendationer om hur tvisten bör lösas, 
vilka till skillnad från en dom från allmän domstol inte fungerar som en exekutionstitel.24 
Således finns det inga möjligheter att med tvång driva igenom beslutet. Nämndens beslut 
kan som huvudregel inte överklagas. Dock omprövas avgörandena i vissa fall under 
särskilda förutsättningar.25 En omprövning kan medges om parten kan göra det sannolikt 
att han eller hon haft giltig ursäkt för att inte ha yttrat sig i ärendet eller om parten åberopar 
omständigheter eller bevis som inte tidigare har åberopats och som kan antas leda till en 
väsentligt annan utgång i ärendet. En omprövning kan även medges om det första 
avgörandet är uppenbart oriktigt på grund av ett klart förbiseende eller misstag från 
nämnden sida.26 

Eftersom det är av allmänt intresse att få besked om beslutens genomslagskraft, eller s.k. 
följsamhet, följer nämnden upp de ärenden där konsumenten fått helt eller delvis rätt. 
Statistiken talar för att följsamheten är ganska stor.27 År 2009 var följsamheten av 
nämndens beslut totalt (alla avdelningar) 75 %.28   

 

2.5 Förhållandet mellan nämnden och allmän domstol  

2.5.1 Valet mellan nämnd och allmän domstol 

För en konsument kan det ur ett flertal perspektiv vara mer gynnsamt att låta ARN pröva 
en tvist istället för allmän domstol. Vid nämnden är förfarandet kostnadsfritt (med 
undantag för de kostnader en eventuell besiktning kräver), snabbare och konsumenten 
behöver inte inställa sig på samma sätt som inför allmän domstol. Vidare kan det vara mer 
förmånligt för en konsument att vända sig till nämnden för prövning än till domstol om 
konsumenten misstänkter att chansen för att vinna tvisten är liten. Skälet till detta är att 
konsumenten inte riskerar att bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader.29 
Framför allt kan sägas att ett nämndförfarande vid tvister av enklare sort är så enkelt och 
praktiskt att både näringsidkaren och konsumenten sannolikt vill att ARN ska avgöra 
tvisten.30  

Det kan dock i vissa fall vara mer fördelaktigt för konsumenten att vända sig till domstol. 
En tänkbar sådan situation är om konsumenten kan anta att näringsidkaren inte kommer 
att rätta sig efter näringsidkarens beslut. Som ovan nämnts är ju nämndens beslut 
rekommendationer som inte kan verkställas. För en konsument kan domstol även vara ett 

                                                 
23 Allmänna reklamationsnämnden, http://www.arn.se/anmalan/arendegangen/, 2010-05-28. 
24 Heuman L, Reklamationsnämnder och försäkringsnämnder, 1980, s. 636. 
25 Allmänna reklamationsnämnden, http://www.arn.se/anmalan/namndensbeslut/, 2010-05-28. 
26 http://www.arn.se/vadarARN/Om-namndens-beslut/2010-02-04. 
27 Grobgeld L, Konsumenträtt, 2005, s. 254. 
28 Se bilaga 2. 
29 Heuman L, Reklamationsnämnder och försäkringsnämnder, 1980, s. 141. 
30 Ibid, s. 142. 
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bättre alternativ i de fall där tvisten är av sådan art att det krävs att muntlig bevistagning tas 
upp då sådana ärenden inte lämpar sig för nämndens prövning.31  

2.5.2  Prövning i allmän domstol sedan tvist avgjorts av nämnden 

Sedan tvist avgjorts i nämnden finns det en möjlighet för parterna att vända sig till domstol 
för att åter få tvisten prövad. På det sättet kan allmän domstol anses som en överinstans i 
förhållande till nämnden.32 Om konsumenten vinner tvisten hos nämnden men 
näringsidkaren frivilligt inte rättar sig efter beslutet kan konsumenten finna det nödvändigt 
att vända sig till allmän domstol för att erhålla ett exigibelt avgörande.33  

 

2.6 Syftet med nämndens verksamhet samt funktion 

Det har sagts att ”Allmänna reklamationsnämnden fyller en viktig funktion som komplement till de 
allmänna domstolarna”.34  

Syftet med nämndens funktioner framgår av direktiven till reklamationsutredningen.35 Av 
utredningen framgår att avsikten med Allmänna reklamationsnämnden i första hand är att 
stärka genomslagskraften av den civilrättsliga lagstiftningen inom det konsumentpolitiska 
området vilket sker genom att enskilda konsumenter får eventuella tvister uppklarade på 
enkelt, snabbt och billigt sätt.36 Syftet var också att tillskapa ett rättssäkert alternativ till 
sedvanlig domstolsprövning av konsumenttvister.37 Uttrycket ”förstärkt genomslagskraft” 
avser sannolikt att själva nämndförfarandet är så tillgängligt och fördelaktigt för 
konsumenten att denne inte avstår från att utnyttja tvistlösningsalternativet av 
bekvämlighetsskäl. Hänsyn tas således till den enskilde konsumenten för vilken förfarandet 
måste vara enkelt snabbt och billigt.38    

Vidare utläses ur direktiven till reklamationsutredningen att rättsskipningen hos nämnden 
även kan sägas fylla en preventiv funktion i relation till näringsidkare. Dessutom nämns att 
en konsument normalt sett inte ska tvingas vända sig till ARN eller domstol för att få 
rättelse.39 Istället bör nämndverksamheten vara utformad på det sättet att en näringsidkare 
ska erbjuda konsumenten en rättvis och tillfredsställande lösning utan ett rättsligt 
förfarande. I direktiven berörs dock inte ARN:s rättsutvecklande och prejudikatsbildande 
funktion särskilt.40 

                                                 
31 Heuman L, Reklamationsnämnder och försäkringsnämnder, 1980, s. 141. 
32 Ibid, s. 143.  
33 Ibid, s. 143-144. 
34 Prop. 1979/80:114. 
35 Regeringens skrivelse 1976/77:103 med överlämnande av 1977 års konunittéberättelse. 
36 Regeringens skrivelse 1976/77:103 med överlämnande av 1977 års konunittéberättelse Del II, s. 

162  och 165 samt Heuman L, Reklamationsnämnder och försäkringsnämnder, 1980, s. 21. 
37 Allmänna reklamationsnämndens årsbok 1990/91.  
38 Regeringens skrivelse 1976/77:103 med överlämnande av 1977 års konunittéberättelse Del II, s. 

162  och 165 samt Heuman L, Reklamationsnämnder och försäkringsnämnder, 1980, s. 21. 
39 Regeringens skrivelse 1976/77:103 med överlämnande av 1977 års konunittéberättelse Del II, s. 

164 samt Heuman L, Reklamationsnämnder och försäkringsnämnder, 1980, s. 22. 
40 Heuman L, Reklamationsnämnder och försäkringsnämnder, 1980, s. 22. 
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3  Allmänt om grupptalan 

3.1 Inledning 

Inriktningen på massproduktion, massdistribution och masskonsumtion av varor och 
tjänster i dagens samhälle har lett till att det har blivit allt vanligare att ett stort antal 
personer drabbas av samma felaktiga produkt eller i övrigt påverkas negativt på ett liknande 
sätt. Då sådana situationer uppstår är det inte ovanligt att det uppkommer anspråk eller 
tvister som är av samma sort för ett stort antal personer.41  

Som tidigare nämnts kan finnas en rad olika orsaker till att de rättigheter en konsument, 
som råkat ut för exempelvis en felaktig produkt, är tillförsäkrad genom lagstiftning inte tas 
tillvara genom enskilda rättsliga initiativ. Möjliga fall är om den individuella skadan är så 
liten att en process inte är befogad, om det är svårt att få hjälp av ombud med processen 
eller för att konsumenten rent av inte känner till sina rättigheter. Oftast råder det en 
bristande balans mellan näringsidkaren och konsumenten eftersom näringsidkarens 
möjlighet att anlita kvalificerad hjälp och tillvarata sina rättigheter ofta är mycket större än 
konsumentens vilket också kan vara en bidragande orsak till att en konsument inte kan ta 
tillvara sina rättigheter.42   

I de fall där de individuella skadorna är förhållandevis små kan emellertid den totala skadan 
för gruppen av konsumenter som råkat ut för samma felaktiga produkt uppgå till 
omfattande belopp.43 Ett sådant fall, taget ur realiteten, är då många konsumenter köpt en i 
princip värdelös kikare som i och för sig inte kostat mycket, men där den totala försäljningen 
inbringat miljonbelopp för näringsidkaren och där den totala skadan således måste anses ha 
varit omfattande.44  

I sådana situationer kan såleds ett kollektivt anspråk (grupptalan) vara lämpligt. Med 
grupptalan, grupprättegång eller grupprocess avses alltså en tvist där käranden för talan till 
förmån för en i processen särskild grupp vars medlemmar påverkas av domen, trots att de 
inte är parter i målet.45   

De första stegen i Sverige och i Norden till grupptalan togs under sent 1980-tal.46 I 
England, som sägs vara grupptalans födelseland, spåras dock former av grupptalan ända 
tillbaka till 1600-talet.47 I det förhållandevis oföränderliga agrarsamhället som varade i 
England från medeltid och fram till industrialismens entré aktualiserades emellanåt anspråk 
för och emot grupper formade av samma enhetlighet. Sådana grupper kunde till exempel 
bestå av medlemmarna i en kyrklig församling eller arrendatorerna under ett särskilt gods. 
Eftersom rättssystemet common law inte uppmuntrade gemensamma processuella 
lösningar, öppnades istället möjligheter att anlägga ett bredare perspektiv för de 
gemensamma frågorna upp via rättssystemet equity.48  

                                                 
41 SOU 1994:151(GTU), Del A, s. 17.  
42 Lindblom P-H, Konsumentmål. Om konsumenters processuella rättsskydd, 1985, s. 64. 
43 Ibid, s. 66. 
44 Se närmare redovisning i avsn. 4.5.2.    
45 NEK-rapport 1990:7, Grupptalan i konsumentmål, 1990, s. 20. 
46 Lindblom P-H, Grupptalan i Sverige : Bakgrund och kommentarer till lagen om grupprättegång, 2008, s. 91. 
47 Lindblom P-H, Grupptalan : Det anglo-amerikanska class actioninstitutet ur svenskt perspektiv, 1989, s. 64. 
48 Lindblom P-H, Grupptalan i Sverige : Bakgrund och kommentarer till lagen om grupprättegång, 2008, s. 49-

50. 
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3.2 Olika typer av grupptalan 

Beroende på vem som driver processen existerar olika slag av grupptalan: statlig grupptalan 
och privat grupptalan. Privat grupptalan kan delas in i två grupper, enskild grupptalan och 
organisationstalan.49 Nedan förklaras de olika typerna av grupptalan. 

3.2.1 Offentlig grupptalan 

Offentlig grupptalan, även kallad statlig grupptalan betecknar de fall där en statlig 
representant, t.ex. en ombudsman agerar som käranden. Den statlige representanten för 
således talan om fastställelse, förbud eller skadestånd för en grupp konsumenter utan något 
direkt uppdrag från dem, men ändå med bindande verkan för gruppmedlemmarna.50 Som 
ett konkret exempel kan den svenske Konsumentombudsmannens rätt att föra talan till 
förmån för en grupp i allmän domstol och vid Allmänna reklamationsnämnden nämnas. 
Sådan grupptalan har bl.a. nyttjats år 2003 då KO anmälde grupptalan vid ARN mot 
bolaget Kraftkommission pga avbrutna elleveranser till ett stort antal kunder, för att sedan 
väcka grupptalan vid allmän domstol mot samma bolag 2004, då Kraftkommission inte 
efterkom ARN:s rekommendation. (Fallet redovisas närmare i avsn. 5.2.)    

3.2.2 Enskild grupptalan  

Enskild grupptalan, eller ”class actions” innebär att en enskild person tar initiativ till att 
föra skadestånds- eller förbudstalan för hela gruppens (”klassens”) räkning utan att 
nödvändigtvis ha fått i uppdrag eller godkännande från de övriga gruppmedlemmarna. 
Godtas representantens talan som en class action blir domen bindande för eller emot alla 
gruppens medlemmar. Förlorar käranden tvisten är det denne som ensam ansvarar för 
kostnaderna för förfarandet. Medlemmarna i gruppen tar normalt inte aktiv del i processen 
över huvud taget.51 Förutsättningarna för enskild grupptalan är bland annat att det ska vara 
en grupp som är lagom stor och som går att avgränsa, käranden ska vara medlem i denna 
grupp, sak eller rättsfrågorna samt yrkanden och åberopanden ska vara gemensamma för 
klassen.52 Ett exempel på en enskild grupptalan är när en fysisk person som själv har ett 
anspråk som omfattas av talan representerar gruppen. Så var fallet i Pär Wihlborg./.Svenska 
Staten genom JK (Vinimport), där Wihlborg själv var gruppmedlem men även uppträdde som 
kärande och förde enskild grupptalan vid Stockholms tingsrätt. Wihlborg yrkade att 
tingsrätten skulle förplikta staten att till angivna gruppmedlemmar (ca 400 personer) 
inklusive käranden utge ersättning pga att gruppmedlemmarna över internet köpt alkohol 
för privat bruk men inte erhållit varorna då dessa blivit beslagtagna av tullen vid ankomsten 
till Sverige.53 

3.2.3 Organisationstalan  

En organisationstalan kan betecknas som en talan som förs av en organisation som part 
med yrkande om fastställelse, förbud eller skadestånd. I sådana fall rör det sig inte om talan 
i anledning av själva organisationens anskaffning av varor eller tjänster. Talan gäller istället 
för medlemmars eller konsumentkollektivets räkning, således en representativ talan.54 Som 

                                                 
49 NEK-rapport 1990:7, Grupptalan i konsumentmål, 1990, s. 21. 
50 Ibid, s. 26. 
51 Ibid, s. 22.  
52 Ibid, s. 22-23. 
53 Lindblom P-H, Grupptalan i Sverige : Bakgrund och kommentarer till lagen om grupprättegång, 2008, s. 

230. 
54 NEK-rapport 1990:7, Grupptalan i konsumentmål, 1990, s. 31. 
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exempel kan anges de fall där en förening som tillvaratar konsument- eller löntagarintressen 
i tvister mellan konsumenter och en näringsidkare om någon vara eller tjänst, för talan till 
förmån för en särskild grupp. I fallet Grupptalan mot Skandia./.Försäkringsaktiebolaget Skandia 
(Skandia) hade den ideella föreningen Grupptalan mot Skandia bildats 2003 med mål om att 
åstadkomma ekonomisk kompensation för 1,2 miljoner försäkringstagare i Skandia Liv och 
att ”reagera” mot det bristande ansvar som företagits spararna. Käranden (föreningen) 
yrkade att rätten skulle fastställa att Skandia var skyldigt att utge ersättning till de som 
drabbats av den skada som uppkommit i samband med försäljningen av en 
kapitalförvaltning. Här rörde det sig om en s.k. ”oäkta” organisationstalan, eftersom en 
”äkta” organisationstalan inte får föras av en kärande som själv är gruppmedlem (vilket 
föreningen Grupptalan mot Skandia i detta fallet var).55 

 

3.3 Funktion och syfte 

Den övergripande funktionen med grupptalan har sagts vara att ge avsikterna bakom de 
materiella rättsbestämmelserna största möjliga genomslagskraft i samhället.56 Det sägs även 
att gemensamma funktioner för alla typer av grupptalan är att de fyller en reparativ och 
preventiv funktion samt att de bidrar med processekonomiska och prejudikatskapande 
effekter, vilka i sin tur bidrar till ett förbättrat rättsskydd.57 

Den reparativa funktionen hjälper en konsument som råkat illa ut att få ersättning för 
eventuella skador som uppstått medan den preventiva funktionen förhindrar att 
näringsidkare fortsatt handlar olämpligt.58  

Den reparativa, preventiva samt prejudikatskapande funktionen aktualiseras vid s.k. 
individuellt oprocessbara anspråk. Med detta menas de fall där kostnaderna för en 
framgångsrik enskild process överstiger processobjektets värde men där en process i form 
av grupptalan ger i alla fall något ekonomiskt överskott. De luckor som finns i det 
konsumenträttsliga skyddet avser i hög grad just sådana, enskilt sett relativt obetydliga 
ekonomiska anspråk. I sådana fall är det reparativa behovet inte alltid så framstående 
medan betydelsen av förbättrad handlingsdirigering via process kan vara betydande 
eftersom näringsikarens obefogade profit kan uppgå till omfattande belopp.59          

Den processekonomiska funktionen blir däremot synlig först vid individuellt processbara 
anspråk, det vill säga de fall där de individuella anspråken är så pass stora att de kan 
motivera en egen rättegång.60      

 

3.4 För- och nackdelar  

Många av de fördelar av att föra en rättsprocess genom en grupptalan istället för en 
individuell process är gemensamma för alla typer av grupptalan.61 Vad gäller käranden och 

                                                 
55 Lindblom P-H, Grupptalan i Sverige : Bakgrund och kommentarer till lagen om grupprättegång, 2008, s. 

219-220. 
56 NEK-rapport 1990:7, Grupptalan i konsumentmål, 1990, s. 37. 
57 Ibid, s. 36. 
58 Ibid, s. 16. 
59 Ibid, s. 37. 
60 Lindblom P-H, Konsumentmål. Om konsumenters processuella rättsskydd, 1985, s. 74-75.  
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gruppmedlemmarna kan först och främst nämnas att balansen mellan parterna i processen 
jämnas ut i de flesta fall. Näringsidkaren, som allmänt sett är starkare än den enskilde 
konsumenten (bl.a. ekonomiskt sett och då även större möjlighet till rättslig hjälp), möter 
vid grupptalan en mer jämbördig motståndare än i vanliga fall. Balansutjämningen som sker 
avser ett flertal faktorer, däribland ekonomiska, kunskapsmässiga, men även psykologiska.   

Vidare är möjligheterna till ett kvalificerat ombud och god utredning större än om en 
enskild konsument för process. Även små individuella anspråk blir på detta sätt 
processbara. Utsikten att svaranden kommer att rätta sig efter avgörandet ökar eftersom 
han måste räkna med att åtminstone någon i gruppen kommer att se till att domen 
verkställs. Käranden har också en fördel vid förlikningsförhandlingar, även om en 
förlikning emellanåt kan bli så kostsam för svaranden att denne väljer process hellre än att 
ge upp.  

Vid individuellt processbara krav uppstår processekonomiska vinster som gynnar både 
parterna och samhället. Grupptalan ger också upphov till större uppståndelse i massmedia 
än vid individuellt processande och möjligheterna till tryck till stöd för 
konsumentkollektivet ökar. 

Bland de positiva effekter en grupptalan kan medföra för svaranden (näringsidkaren) kan 
som exempel nämnas de processekonomiska vinsterna samt minskningen av upprepade 
processer om ett och samma processobjekt, med förutsättning att grupptalan antas vara 
förknippad med rättskraft mot alla gruppens medlemmar.62  

De nämnda typerna av grupptalan är emellertid också behäftade med gemensamma 
nackdelar. För käranden och gruppen kan processen bli mer komplicerad, domen och den 
enskilda kompensationen fördröjs i liknande mån. Ansvaret för förfarandets kostnader blir 
större. Gruppmedlemmarnas möjligheter att påverka processen begränsas i många fall.63 
Statlig grupptalan har också en artspecifik nackdel, nämligen det faktum att 
gruppmedlemmarna är utlämnade till den statlige representantens avgörande om talan ska 
väckas eller inte.64 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
61

 NEK-rapport 1990:7, Grupptalan i konsumentmål, 1990, s. 38. 
62

 Ibid. 
63 Ibid s. 39. 
64 Ibid, s. 40. 
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4    Grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden 

4.1  Första försöksverksamheten   

4.1.1 Bakgrund 

Mellan 1 juli 1991 till 30 juni 1993 pågick efter beslut av regeringen den första 
försöksverksamheten med grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden, se förordning 
(1991:194) om försöksverksamhet med grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden. 
Förutsättningarna för att prövning skulle ske var att nämnden tidigare rekommenderat en 
näringsidkare att ersätta en konsument med liknande anspråk. Nämnden kunde då, om 
påkallat från allmän synpunkt, rekommendera samma näringsidkare att utföra jämförlig 
åtgärd gentemot andra konsumenter som med stöd av liknande grunder kunde antas ha 
anspråk på samma fullgörelse. Primär talerätt hade Konsumentombudsmannen och 
subsidiär talerätt sammanslutningar av konsumenter och löntagare.65 Talerätten innebar 
rent praktiskt att konsumenter först enskilt skulle göra en anmälan till KO som beslutade 
huruvida en grupptalan var nödvändig. Först när KO funnit att en grupptalan inte är 
lämplig kunde en sammanslutning av konsumenter och löntagare göra en anmälan om 
grupptalan vid nämnden.66 

Bakgrunden till försöksverksamheten fastställs i regeringens förordningsmotiv 1991:1 i 
vilken regeringen yttrade bland annat att ”när nämnden rekommenderat en näringsidkare 
att t.ex. utge en särskild summa pengar till en konsument, är det möjligt att det finns andra 
konsumenter som på jämförliga grunder har krav på motsvarande fullgörelse. Exempelvis 
är detta vanligt i tvister om reseavtal. I stället för att alla konsumenter enskilt anmäler sina 
anspråk till nämnden skulle en talan av KO för denna gruppering av konsumenter eller en 
talan av en sammanslutning av konsumenter eller löntagare vara av ”en mer rationell” 
ordning.”67 

Vidare anfördes att ”KO eller - om denne avstår från att ansöka om sådan prövning – en 
förening av konsumenter eller löntagare bör alltså under särskilda förutsättningar få föra ett 
flertal konsumenters talan vid nämnden mot en näringsidkare i syfte att åstadkomma en 
rekommendation där näringsidkaren fullgör något åt varje konsument i gruppen. 
Nämndens rekommendation i anledning av sådan grupptalan bör vara begärd från allmän 
synpunkt. Således får nämnden granska hur starkt det allmänna konsumentintresset 
egentligen är för en sådan rekommendation. Som villkor bör vidare gälla att nämnden ska 
ha rekommenderat näringsidkaren att vidta samma åtgärd i förhållande till en annan 
konsument och att grunderna för yrkandet överensstämmer med grunderna för yrkandet i 
grupptalan.”68  

Regeringen ansåg att när nämnden i anledning av en grupptalan beslutat om en 
rekommendation bör den berörde näringsidkaren i vissa fall kunna rätta sig efter 
rekommendationen utan att varje konsument först hör av sig med sitt anspråk. En sådan 
ordning ansågs möjlig när näringsidkaren har vetskap (genom namn och personuppgifter) 
om vilka konsumenter som ingår i gruppen. Motsatsvis ansåg regeringen att varje 

                                                 
65 Allmänna reklamationsnämndens årsbok 1991/92, s. 10. 
66 3§ förordning (1991:194) om försöksverksamhet med grupptalan vid Allmänna 

reklamationsnämnden. 
67 Regeringens förordningsmotiv 1991:1, s. 2. 
68 Ibid. 
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konsument i dylika fall själv fick engagera sig för att hävda sin rätt enligt 
rekommendationen.69  

I förordningen (1991:194) om försöksverksamhet med grupptalan vid Allmänna 
reklamationsnämnden stadgades bland annat att 

1 Allmänna reklamationsnämnden får på försök pröva tvister mellan en grupp av konsumenter och en 
näringsidkare i enlighet med denna förordning. 

2 § Har nämnden rekommenderat en näringsidkare att fullgöra något i förhållande till en konsument, får 
nämnden - om det är påkallat från allmän synpunkt - rekommendera näringsidkaren att genomföra 
motsvarande åtgärd också gentemot andra konsumenter som med stöd av överensstämmande grunder kan 
antas ha anspråk på denna åtgärd. 

3 § Tvister enligt denna förordning tas upp till prövning efter anmälan av konsumentombudsmannen eller, 
om denne för ett visst fall har beslutat att inte göra någon anmälan, av en sammanslutning av konsumenter 
eller löntagare. 

4 § Allmänna reklamationsnämnden prövar inte en grupptalan om anmälan har kommit in mer än tre 
månader efter det att nämnden har meddelat det beslut om rekommendation som utgör en förutsättning för 
en sådan talan. 
 
 
Enligt bestämmelserna var således det första som nämnden prövade, för att kunna 
rekommendera en näringsidkare att genomföra en åtgärd mot en grupp konsumenter, att 
nämnden tidigare rekommenderat samma företag att i samma fråga ersätta enskilda 
konsumenter.70  
 
Om den förutsättningen var uppfylld, att företaget fått en sådan rekommendation i en 
tidigare enskild tvist, kunde Konsumentombudsmannen eller en sammanslutning av 
konsumenter eller löntagare anmäla en grupptalan till nämnden och förmå nämnden att 
rekommendera näringsidkaren att ersätta gruppen på samma sätt. KO framställde i 
samband med detta sitt yrkande samt stöd för sitt yrkande. KO skulle även motivera varför 
denne anser att en prövning av tvisten är motiverad från allmän synpunkt.71 
 
Motparten (näringsidkaren) hade i sin tur möjlighet att lämna in ett svaromål till nämnden 
och  redogöra för sin inställning. I de flesta ärenden som prövades under första 
försöksverksamheten bestred näringsidkarna KO:s talan och yrkade att nämnden skulle 
avvisa KO:s talan eller att KO:s yrkande skulle lämnas utan bifall.72  
 
Efter att parternas syn på saken framförts prövades förutsättningarna för om nämnden 
över huvud taget fick pröva tvisten. Där undersöktes kraven på ”påkallat från allmän 

                                                 
69 Ibid, s. 3. 
70 2 § förordning (1991:194) om försöksverksamhet med grupptalan vid Allmänna 

reklamationsnämnden. 
71 Ärendegången tagen ut förfarandet i Änr 1991-6099/Konsumentombudsmannen (KO) mot 

Skandinaviska Datakolan AB. 
72 Ibid. 
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synpunkt” och ”överensstämmande grund”. I de fall där dessa förutsättningar uppfyllts och 
en prövning i sig var möjlig, gjorde nämnden en bedömning i sakfrågan.73  
 
Efter att tvisten avgjorts avvisades antingen kärandens talan eller så utfärdades en 
rekommendation, den rekommendation som en gång beslutades i det första enskilda 
fallet.74  

4.1.2 Förfarandet i praktiken 

För att förstå det praktiska förfarandet redovisas ett urval av grupptalanärenden som 
prövats hos nämnden enligt bestämmelserna för första försöksverksamheten. 

I ett av reklamationsnämndens första grupptalanärenden hade nämnden redan i ett antal 
individuella tvister rekommenderat en dataskola att godta att konsumenter avbeställt och 
gjort uppehåll i sitt deltagande i kurser samt att återbetala avgiften för den del av kurserna 
som inte utnyttjats.75  

I ett av de individuella tvisterna hade en konsument i november 1989 köpt och erlagt 
betalning för en datateknikkurs som omfattade 48 kursbrev till priset av 16 900 kr. I 
oktober 1990 meddelade konsumenten att han ville avbryta studierna. Vid den tidpunkten 
hade han tillgodogjort sig åtta av kursbreven. Nämnden beslutade att kursen fick avbrytas 
men att kursgivaren bör ha rätt till ekonomisk kompensation för den utnyttjade delen. 
Nämnden fann vid sin avräkning att konsumenten skulle betala tillbaka dels tio procent av 
kursens pris, dels 8/48 av priset. Som skäl anförde nämnden att det bör finnas en möjlighet 
för kursdeltagare att avbeställa och avbryta en påbörjad kurs, särskilt om den är av mera 
omfattande slag. Nämnden rekommenderade skolan att omedelbart betala tillbaka vad 
konsumenten erlagt mot att konsumenten skickade tillbaka det kursmaterial som han hade 
erhållit men ej utnyttjat.76   

KO anmälde en grupptalan vid nämnden och yrkade att reklamationsnämnden skulle 
rekommendera dataskolan att om en konsument önskar att avbeställa eller att avbryta en 
kurs i förtid justera kompensationsfrågan i likhet med den princip som nämnden gav 
uttryck för i det ovannämnda beslutet.77  

Till stöd för sitt yrkande anförde KO bland annat att det hade gjorts ett par hundra 
anmälningar till reklamationsnämnden av konsumenter som varit missnöjda med den kurs 
de köpt av det berörda företaget. Konsumenterna hade förgäves försökt avbryta kursen 
och nå en ekonomisk uppgörelse med företaget. Vidare anfördes att 
reklamationsnämndens ställningstagande måste få genomslag utan att varje konsument ska 
tvingas begära prövning av sin enskilda tvist med företaget. Med hänsyn till detta och att 
det visat sig finnas flertalet konsumenter som har svårt att nå en uppgörelse med företaget 

                                                 
73 Ibid. 
74 Ärendegången tagen ut förfarandet i Änr 1991-6099/Konsumentombudsmannen (KO) mot 
Skandinaviska Datakolan AB. 
75 Änr 1991-6099/Konsumentombudsmannen (KO) mot Skandinaviska Datakolan AB. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 



   

 
15 

anses det vara påkallat från allmän synpunkt att den princip som anges i nämndens beslut i 
ovannämnda enskilda fall får gälla generellt.78  

För det första var det alltså redan klart att nämnden rekommenderat företaget att fullgöra 
något i förhållande till en konsument. Därefter anförde nämnden att det stod klart att ett 
betydande antal andra konsumenter med stöd av liknande grunder kunde göra anspråk på 
motsvarande betalning. Vidare prövades ”påkallat från allmän synpunkt”, där nämnden 
godtog KO:s argument och klargjorde att det från allmän synpunkt var påkallat att 
företaget rekommenderas att tillgodose även de andra konsumenternas anspråk. 
Konsumentombudsmannens talan bifölls.79  

Nämnden rekommenderade dataskolan att på följande sätt reglera sitt förhållande till 
konsumenter som anmäler att de vill avbryta en kurs.80 

I. Göra en avräkning, vid vilken konsumenten krediteras det pris denne erlagt för 
kursen. Företaget får tillgodoräkna sig tio procent av kursens pris samt priset på 
den del av kursen som konsumenten redan utnyttjat vid tidpunkten för avbrottet. 

II. Om konsumenten vid avräkningen krediteras ett större belopp än företaget bör 
företaget återbetala skillnaden till konsumenten mot att konsumenten återlämnar 
kursmaterial som inte utnyttjats.  

Ett annat grupptalanärende hade sin grund i att reseföretagen Västindienspecialisten, Plus 
World AB och Places Travel Production AB hade krävt sina resenärer på ett pristillägg 
trots att underrättelse om prishöjningen inte skett tidigare än 30 dagar vilket var ett krav 
enligt 1991 års allmänna resevillkor. Reklamationsnämnden hade i flera sådana fall, på 
yrkande av enskilda resenärer, rekommenderat reseföretagen att betala tillbaka 
pristillägget.81  

Konsumentombudsmannen yrkade att nämnden skulle rekommendera reseföretagen att i 
enlighet med nämndens tidigare beslut i de tre enskilda fallen till sina resenärer återföra 
pristillägget. Som stöd för sin grupptalan anförde KO att en rekommendation i enlighet 
med yrkandet är påkallad från allmän synpunkt eftersom många konsumenter påverkades.82  

Reseföretagen motsatte sig att KO:s talan skulle bifallas. Västindienspecialisten begärde att 
ärendet skulle vilandeförklaras i nämnden med hänsyn till att det redan pågick en rättegång 
vid domstol. KO invände att det inte finns några skäl att vilandeförklara grupptalanärendet, 
tvisten hade redan prövats av nämnden och låg till grund för den aktuella grupptalan. 
Nämnden lämnade framställningen om vilandeförklaring utan bifall.83 

Plus World AB uppgav att företaget hade för avsikt att låta saken gå till domstol. Vid 
eventuell förlust skulle tillägget återbetalas till samtliga resenärer som reklamerat. KO 
anförde att det i och för sig är positivt att domstol får pröva frågan. Dock kunde inte 

                                                 
78 Ibid. 
79 Änr 1991-6099/Konsumentombudsmannen (KO) mot Skandinaviska Datakolan AB. 
80 Ibid. 
81 Änr 1993-3381/Konsumentombudsmannen (KO) mot Västindienspecialisten, Änr 1993-3382/ 

Konsumentombudsmannen (KO) mot Plus World AB, Änr 1993-3384/ 
Konsumentombudsmannen (KO) mot Places Travel Production AB. 

82 Ibid. 
83 Ibid. 
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förhållandet att en enskild resenär väckt talan vid domstol föranleda KO till återkallande av 
grupptalan.84 

Places Travel Production AB anförde att bolaget betalat tillbaka tillägget till de resenärer 
som anmält saken till nämnden. KO svarade att det i sig är positivt att bolaget betalat 
tillbaka tillägget men vidhöll sitt yrkande av hänsyn till de resenärer som inte gjort någon 
anmälan till nämnden och således inte fått någon ersättning.85  

Nämnden beslutade om gemensam handläggning av anmälningarna. För det första hade 
nämnden redan rekommenderat reseföretagen var för sig att betala tillbaka pristillägget 
tidigare till en konsument. I den delen var förutsättningen för grupptalan vid nämnden 
uppfylld. Vidare anförde nämnden att det också kunde antas att andra konsumenter som 
rest med någon av de tre reseföretagen hade anspråk på återbetalning. Vad gäller kravet på 
”påkallat från allmän synpunkt” framhöll nämnden att det fanns mycket som tydde på att 
en större grupp konsumenter som möjligen på grund av oförmåga eller av kostnadsskäl inte 
bevakat sin rätt till återbetalning genom att vända sig till nämnden eller till en domstol. 
Enligt nämnden verkade det endast rimligt att företagen skulle betala tillbaka pristillägget 
också till andra konsumenter. Skulle företagen inte göra det, skulle konsumenterna 
sinsemellan komma att bli orättvist behandlade. Av denna orsak ansåg nämnden att det var 
påkallat från allmän synpunkt med en rekommendation som tog sikte på alla de berörda 
konsumenterna. Konsumentombudmannens talan bifölls.86  

Under den första försöksperioden anmäldes totalt åtta ärenden till prövning av nämnden, 
samtliga av Konsumentombudsmannen (således offentlig grupptalan i alla ärenden). Av 
dessa återkallades två, medan sex prövades i sak. Omprövning från ett tidigare fall ansöktes 
men beviljades ej.87 

 

4.2 Andra försöksverksamheten 

I samband med att tiden för den första försöksverksamheten började löpa ut begärde 
nämnden och Konsumentombudsmannen att försöksverksamheten skulle förlängas och 
pågå mellan 15 januari 1994 till utgången av juni 1995.88 Denna gång begärdes ändring av 
regelverket på så vis att KO gavs rätt att anmäla en grupptalantvist omedelbart till nämnden 
utan att vänta in ett beslut i ett enskilt ärende. En sådan ändring antogs gagna processen i 
nämnden både materiellt och tidsmässigt.89  

                                                 
84 Ibid. 
85 Änr 1993-3381/Konsumentombudsmannen (KO) mot Västindienspecialisten, Änr 1993-3382/ 

Konsumentombudsmannen (KO) mot Plus World AB, Änr 1993-3384/ 
Konsumentombudsmannen (KO) mot Places Travel Production AB. 

86 Ibid. 
87 Allmänna reklamationsnämndens ärendesammanställning över grupptalanärenden mellan åren 

1991-2003. 
88 Allmänna reklamationsnämndens årsbok 1993/94, s. 20-21. 
89 Ibid, s. 20. 
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Regeringen godtog förslaget om förlängd försöksverksamheten samt ändringen och 
utfärdade en ny förordning (1993:1372) om försöksverksamhet med grupptalan vid 
Allmänna reklamationsnämnden.90 

Av bestämmelserna framgår följande. 

1 § Allmänna reklamationsnämnden får pröva tvister mellan en grupp konsumenter och en näringsidkare 
i enlighet med denna förordning. 
 
2 § Tvister enligt 1 § får prövas, om 
 
1. det finns flera konsumenter som kan antas ha anspråk mot en viss näringsidkare med stöd av 
väsentligen likartade grunder, 
 
2. de rör förhållanden som får prövas av nämnden, och 
 
3. en prövning av tvisterna är motiverad från allmän synpunkt. 
 
3 § Tvister enligt denna förordning tas upp till prövning efter anmälan av Konsumentombudsmannen eller, 
om denne för ett visst fall har beslutat att inte göra någon anmälan, av en sammanslutning av konsumenter 
eller löntagare. 
 

Enligt dessa bestämmelser krävdes det således, för att en grupptalantvist skulle kunna 
prövas av nämnden, inte längre att nämnden först måste ha avgjort ett enskilt ärende mot 
den aktuelle näringsidkaren. Istället prövade nämnden om det fanns ett flertal konsumenter 
som kunde antas ha anspråk mot en viss näringsidkare med stöd av väsentligen likartade 
grunder, huruvida tvisten rörde förhållanden som får prövas av nämnden samt om 
prövningen av tvisten var motiverad från allmän synpunkt. Talerätten stod oförändrad. 

Under den period som utgjorde andra försöksverksamheten anmäldes inga 
grupptalanärenden vid nämnden.91  

 

4.3 Ytterligare förlängningar av försöksverksamheten med 
grupptalan 

Försöksverksamheten förlängdes ytterligare genom förordningar 1995:965, 1997:9 och 
1997:1023. Den sista förlängningen innebar att försöksverksamheten skulle pågå till 
utgången av år 1998. Vid dessa förlängningar gällde samma bestämmelser för grupptalan 
vid nämnden som vid andra försöksverksamheten. 92  

Efter att försöksverksamheten ytterligare förlängts anmäldes två offentliga 
grupptalanärenden, båda två av KO.93  

                                                 
90 Ibid, s. 21. 
91 Allmänna reklamationsnämndens ärendesammanställning över grupptalanärenden mellan åren 

1991-2003. 
92 Allmänna reklamationsnämndens årsbok 1997, s. 91. 
93 Allmänna reklamationsnämndens ärendesammanställning över grupptalanärenden mellan åren 

1991-2003. 
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Ett av dessa ärenden hade sin grund i att nämnden redan i ett flertal individuella tvister 
rekommenderat en bussresearrangör att göra en återbetalning på grund av de olägenheter 
som uppstod för resenärer vid en bussresa till Lloret de Mar i mitten av juli 1995. I de 
enskilda tvisterna ansåg nämnden att researrangemanget var sämre än vad resenärerna hade 
haft anledning att förvänta sig mot bakgrund av marknadsföringen och rekommenderade 
således företaget att till varje enskild resenär göra ett prisavdrag. 94    

Konsumentombudsmannen yrkade genom grupptalan vid nämnden att ARN skulle 
rekommendera företaget att i enlighet med tidigare beslut i enskilda fall till övriga resenärer 
som deltog i samma resa göra motsvarande återbetalning (prisavdrag).95  

Till stöd för grupptalan anförde KO att det är påkallat ur allmän synpunkt att tvisten 
mellan bolaget och övriga resenärer vad gäller prisavdaget för standardförsämringen 
prövas. KO poängterade att bolaget i sin marknadsföring utlovat ”moderna och säkra 
bussar, till största delen utrustade med toalett, video, stereo, pentry och aircondition, med 
bekväma säten med individuell inställning av fläktar och belysning ”. I de ärendena som 
prövades individuellt hade resenärerna framhållit att det under återresan var ”olidligt” hett 
ombord på bussen.96  

Reseföretaget motsatte sig KO:s grupptalan skulle bifallas. Bolaget anförde att det praktiskt 
sett var omöjligt att göra en återbetalning eftersom det inte fanns några listor med berörda 
passagerare kvar.97  

KO utvecklade sin talan och anförde att antalet busspassagerare kunde uppskattas till ca 60 
stycken, vilket är en relativt stor grupp som får anses ha anspråk på likartade grunder. Som 
ett skäl till varför en prövning skulle anses som motiverad från allmän synpunkt angavs att98 

 - antalet drabbade konsumenter är förhållandevis stort, 

 - tvisten rör fel i en typ av tjänst som är mycket vanligt förekommande på 
konsumentområdet,  

 -  reklamationer mot bolaget hos ARN har förekommit i ett flertal anmälningar, 

 - processekonomiska skäl finns och 

 - utöver en reparativ effekt kan en rekommendation av ARN i enlighet med KO:s 
yrkande ha ett preventivt värde. 

  

 För det första undersökte nämnden kravet på likartade grunder. Nämnden anförde att ”det 
kunde antas att övriga resenärer som deltog i samma resa hade upplevt likartade 
olägenheter” och att ”nämnden därför kan rekommendera bolaget att göra återbetalningar 
även till dessa resenärer om nämnden anser det påkallt från allmän synpunkt”.99 

 Nästa steg i handläggningen var således att pröva huruvida prövningen skulle vara 
motiverad från allmän synpunkt. Nämndens uppfattning var att allt tydde på att det var 
fråga om en stor grupp av konsumenter som av olika orsaker inte bevakat sin rätt till 

                                                 
94 Änr 1996-0519/ Konsumentombudsmannen (KO) mot Hyllinge Buss och Resetjänst AB. 
95 Änr 1996-0519/ Konsumentombudsmannen (KO) mot Hyllinge Buss och Resetjänst AB. 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
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återbetalning. Av rättviseskäl talade det för att en rekommendation som skulle ta sikte på 
alla berörda konsumenter är påkallad ur allmän synpunkt. Också de övriga av KO anförda 
skälen talade för att en rekommendation skulle komma till stånd. I den delen bifölls KO:s 
talan, med undantag för prisavdragets storlek, vilket av nämnden sänktes något.100  

  

4.4 Utvärdering av försöksverksamheten med grupptalan 

Regeringen gav i regleringsbrevet för budgetåret 1998 Allmänna reklamationsnämnden i 
uppgift att utvärdera försöksverksamheten med grupptalan som pågått sedan 1991 och 
fram till slutet av 1998.101  

Nämnden konstaterade i utvärderingen att möjligheten att föra grupptalan vid nämnden  
utnyttjats ganska sparsamt och att det inte stod helt klart varför. 1993 föreslog 
Konsumentombudsmannen och nämnden tillsammans i en skrivelse till dåvarande 
Civildepartementet att försöksverksamheten med grupptalan skulle förlängas. Som skäl till 
detta uppgavs att möjligheten att föra grupptalan torde reducera antalet individuella tvister 
vid nämnden. Funktionen uppskattades också kunna leda till en del resursvinster hos KOV 
samt den kommunala konsumentverksamheten.102  

Enligt utvärderingen hade någon effekt vad gäller antalet individuella tvister vid nämnden 
inte anses ha skett. Förvisso har antalet ingående ärenden till nämnden skiftat något under 
den period försöksverksamheten ägt rum, men detta beror snarare på olika inträffanden på 
marknaden än på att några få ärenden prövats genom grupptalan.103  

Under försöksperioden har det hänt att nämnden fått in ett flertal anmälningar riktade mot 
ett och samma bolag där det kunnat hävdas att konsumenternas krav stödde sig på 
väsentligen likartade grunder. Som exempel kan nämnas anmälningar mot bolag som sålt 
olika sorters bantningspreparat, där utfästelser om återbetalning har lämnats om preparatet 
inte gav utlovad verkan samt en resa till en julmarknad när denna ännu inte hade startat. 
Nämnden har i ett stort antal sådana ärenden tagit kontakt med Konsumentverket/KO 
och i det sammanhanget uttalat att det möjligen skulle vara lämpligt med grupptalan. Dock 
gjordes aldrig någon anmälan till nämnden om grupptalan i dessa ärenden.104  

Vad gäller nämnden, fastställs i utredningen att handläggningen av ifrågavarande 
grupptalanärenden inte medfört att resurser utöver det vanliga har behövt avsättas. 
Ärendena har  med vissa obetydligare skillnader i rutinerna handlagts som vilka andra 
ärenden som helst. Det kunde enligt utredningen heller inte hävdas att verksamheten har 
lett till någon reduktion av antalet ärenden hos nämnden eller någon annan behållning. Att i 
varje fall några av besluten varit till förmån för de konsumenter som omfattats av 
nämndens avgöranden torde dock stå klart. Dessa konsumenter har i och med detta kunnat 
få en befogad rättelse utan att själva behöva föra sin talan. I fallet som rörde en kurs i 
datateknik gick det berörda företaget i konkurs och i ett annat fall som rörde privatleasing 

                                                 
100 Ibid. 
101 Utvärdering av försöksverksamheten med grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden, 1998. 
102 Ibid, s. 4. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
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av en bil fördes frågan vidare till domstol där domstolen gjorde en annan bedömning än 
nämnden.105  

I utvärderingen medger nämnden att antalet grupptalanärenden i nämnden förvisso varit 
ringa- totalt elva under en försöksperiod av drygt sju år (varav tre återkallade). Dock anför 
nämnden att försöksverksamheten ändå intygat att grupptalan i specifika fall kan vara en 
rationell och processekonomisk väg att ge en sammanslutning konsumenter befogad 
rättelse, i stället för att var och en själv för sin egen talan.106 I utvärderingen betonades 
slutligen nämndens förhoppning om att antalet ärenden med grupptalan i framtiden ska 
öka.107  

Jämförelsevis gjordes på begäran av Regeringskansliet en utvärdering av lagen (1997:379) om 
försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister.108 Nämnda lag 
innehöll bestämmelser som stadgade rätten för Konsumentombudsmannen att vid allmän 
domstol eller Kronofogdemyndigheten biträda en konsument som ombud i en tvist med en 
näringsidkare om tvisten är av betydelse för rättstillämpningen eller om det annars finns ett 
allmänt konsumentintresse av att tvisten prövas. Syftet med lagen är således att att 
tillgodose konsumentkollektivets behov och att oklara frågor inom det konsumenträttsliga 
området klargörs.109  

I utvärderingen klargörs att någon prejudikatbildning inte åstadkommits annat än i 
begränsad omfattning eftersom det varit ett lågt antal fall där Konsumentombudsmannen 
lämnat biträde åt enskilda konsumenter i deras tvister med näringsidkare.110   

Som orsak till det låga antalet fall där Konsumentombudsmannen lämnat biträde åt 
enskilda konsumenter anges ett flertal faktorer. Det främsta skälet synes enligt 
utvärderingen vara att det trots den relativt stora mängden ansökningar om biträde funnits 
för få ansökningar som uppfyllt kriterierna för bifall. En annan orsak sägs enligt 
utvärderingen vara risken för att Konsumentombudsmannen skulle drabbas av 
rättegångskostnader.111   

 

4.5 Grupptalan vid nämnden sedan ordningen blivit 
permanent 

I november 1998 beslutade regeringen att permanenta möjligheten (från och med 1 januari 
1999) att föra grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden.112 Numera finns möjligheten 
att föra grupptalan vid nämnden inkorporerad i förordningen (2007:1041) med instruktion 
för Allmänna reklamationsnämnden.  
 

                                                 
105 Ibid, s. 2. 
106 Allmänna reklamationsnämndens årsbok 1998, s. 11. 
107 Utvärdering av försöksverksamheten med grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden, 1998, 

s. 3. 
108 Ds 2010:48 Utvärdering av lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av 
Konsumentombudsmannen i vissa tvister.    
109 Ds 2010:48, s.7. 
110 Ibid. 
111 Ibid, s. 45. 
112 Allmänna reklamationsnämndens årsbok 1998, s. 11. 
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Vid nämnden kan idag endast statlig (offentlig) grupptalan och organisationstalan komma 
ifråga. Således erbjuds inte möjligheten till enskild grupptalan.113 

4.5.1 Bestämmelserna för grupptalan vid nämnden  

Bestämmelser för grupptalan vid nämnden enligt 2007 års förordning stadgar följande. 

3 § Myndigheten får pröva konsumenttvister mellan en grupp konsumenter och en näringsidkare om 
1. det finns flera konsumenter som kan antas ha anspråk mot näringsidkaren på väsentligen likartade 
grunder, 
 
2. tvisterna rör förhållanden som får prövas av myndigheten och 
 
3. en prövning av tvisterna är motiverad från allmän synpunkt. 
 
Tvister enligt första stycket tas upp till prövning efter anmälan av Konsumentombudsmannen eller, om 
Konsumentombudsmannen för ett visst fall har beslutat att inte göra någon anmälan, av en 
sammanslutning av konsumenter eller löntagare. 
 
Reglerna för grupptalan vid nämnden ser således likadana ut som vid den andra 
försöksverksamhetsomgången, men annorlunda mot bestämmelserna från första 
försöksverksamheten genom att de nya reglerna stadgar att ingen tidigare rekommendation 
mot näringsidkaren krävs. Till skillnad från bestämmelserna från andra 
försöksverksamheten blev bestämmelsen för grupptalan vid nämnden inkorporerad i 
instruktionen för Allmänna reklamationsnämnden.114  
 
Talerätten idag är densamma som vid båda försöksverksamheterna. I första hand har KO 
rätt att föra talan, i andra hand en sammanslutning av konsumenter eller löntagare.115 

4.5.2 Handläggningen  

Med KO som kärande (eftersom denne är primärt taleberättigad och det hittills endast är 
detta som förekommit vid nämnden) kan handläggningen av grupptalanärenden hos 
Allmänna reklamationsnämnden gå till enligt följande.116  

 Ett grupptalanförfarande vid nämnden inleds med att KO, det vill säga kärande i tvisten 
gör en anmälan till nämnden om önskad grupptalan. En sådan anmälan kan ha sin grund i 
att det är många som anmält likartade problem (med t.ex. felaktig vara eller tjänst) hos 
Konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden. Observerar nämnden att det är 
många konsumenter som anmält samma ”problem” kan de i vissa fall ta kontakt med KO 
som får avgöra om de finner det nödvändigt att anmäla en grupptalan. I vissa sådana fall 
har nämnden vänt sig till KO för att förmå denne att föra en grupptalan, dock har KO 
avstått från att göra någon sådan anmälan (se avsnitt 4.4). En anmälan om grupptalan lottas 
på den avdelningsansvarige handläggaren för den avdelning dit ärendet hör och förbereds 

                                                 
113 Lindblom P-H, Grupptalan i Sverige : Bakgrund och kommentarer till lagen om grupprättegång, 2008, s. 

251-252. 
114 Se förordning (1991:194) om försöksverksamhet med grupptalan vid Allmänna 

reklamationsnämnden resp. förordning (1993:1372) om försöksverksamhet med grupptalan vid 
Allmänna reklamationsnämnden. 

115 Ibid. 
116 Grundas på en redogörelse utfärdad av Pär Magnusson, byråchef för KO-sekretariatet, 

Konsumentverket, 2010-05-04. 
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av denne i samråd med nämndens ordförande eller vice ordförande.117 I anmälan tas bland 
annat följande med.118   

I. KO:s yrkande, det vill säga vilken åtgärd som krävs av näringsidkaren.  

II. Gruppens avgränsning och tvisteföremålet. Till skillnad från allmän domstol krävs inga 
specifika namn på gruppmedlemmarna och nämnden ställer inget krav på att medlemmarna 
har anmält sitt intresse. Till skillnad från allmän domstol föreskrivs vid nämnden istället en 
generell redogörelse för vad som krävs för att kunna omfattas av gruppen.119 Det förefaller 
således lättare att få igenom en resultatrik grupptalan vid nämnden. Vid allmän domstol 
finns ju risken att gruppen blir liten eller till och med uteblir endast för att någon glömt 
eller inte hunnit anmäla sig, vilket kan leda till att grupptalan inte får den kraftfulla effekt 
den egentligen kunnat erbjuda.  

Som exempel på gruppens avgränsning anförs.120  

”KO:s grupptalan omfattar de kunder till näringsidkaren som tecknat femårsavtal om leverans och köp av 
vara/tjänst före den 1 januari 2008. De kunder till näringsidkaren som efter den 1 januari 2008 blivit 
nya kunder eller som under den befintliga avtalsperioden tecknat nya avtal omfattas ej av denna 
grupptalan.”  

III. Förutsättningar för grupptalan. I denna del anger KO varför man anser att en 
grupptalan uppfyller förutsättningarna för nämndens prövning och motiverar varför.  

”Det finns flera konsumenter som kan antas ha anspråk mot näringsidkaren på väsentligen likartade 
grunder”, ”tvisterna rör förhållanden som får prövas av myndigheten” och ”en prövning av tvisten är 
motiverad från allmän synpunkt”. 

IV. Grunden för gruppmedlemmarnas anspråk, det vill säga varför motparten handlat 
felaktigt mot gruppmedlemmarna och varför denne krävs på fullgörelse. 

V. Sakomständigheter, det vill säga omständigheterna runt tvisten, ”i avtalet mellan 
näringsidkaren och kunderna tecknades avtal, som stadgar… Enligt avtalet har näringsidkaren inte 
rätt att höja avgifterna.” 

VI. Bevisning som KO vill åberopa. 

Ofta tar KO kontakt med motparten, således näringsidkaren som fått anmälningar mot sig 
varvid man meddelar att man har för avsikt att att göra en anmälan. I de flesta fall försöker 
man nå en överenskommelse med företaget om fullgörelse till de drabbade konsumenterna 
så att tvisten inte behöver gå så långt som till en faktisk prövning vid nämnden. Ibland går 
företagen inte med på en sådan lösning och tvisten får således tas till nämnden.  

 Sedan KO gjort en anmälan och motparten fått ta del av detta brukar vanligtvis motparten 
redogöra för sin inställning samt avge de dokument som önskas läggas till grund för 
nämndens bedömning.  

                                                 
117 Uppgifter från Jenny Nordin, handläggare, Allmänna reklamationsnämnden, 2010-05-11. 
118 Grundas på en redogörelse av Pär Magnusson, byråchef för KO-sekretariatet, Konsumentverket, 

2010-05-04. 
119 Ibid. 
120 Grundas på en redogörelse utfärdad av Pär Magnusson, byråchef för KO-sekretariatet, 

Konsumentverket, 2010-05-04. 
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När KO avgett sin anmälan (yrkandet, stöd för yrkande och så vidare) framställer 
motpartens sin inställning, vilket KO i sin tur bemöter, som sedan besvaras av motparten 
osv. I vissa fall medges yrkandet från motparten. Dock motsätter sig oftast motparten 
KO:s yrkande att dennes talan ska bifallas. I vissa ärenden förekommer det också att 
motparten yrkar att nämnden ska avvisa ärendet med hänsyn till att de anser att 
konsumenternas anspråk inte är hänförliga till väsentligen likartade grunder, att nämnden 
inte kan pröva tvisten och/eller att tvisterna inte är påkallade ur allmän synpunkt. Sådana 
invändningar får i sådana fall prövas när nämnden i övrigt prövar om förutsättningarna är 
uppfyllda (se nästa stycke). 

 Efter att parterna anfört det de vill ska läggas till grund för nämndens bedömning, prövar 
nämnden huruvida förutsättningarna för att en tvist över huvud taget ska kunna tas upp som 
ett grupptalanärende är uppfyllda eller ej.121  

Kravet på ”flera konsumenter som kan antas ha anspråk mot näringsidkaren på väsentligen 
likartade grunder” har av nämnden ansetts uppfyllt när det gemensamma för ett stort antal 
konsumenter varit att de tecknat ett mobiltelefonabonnemang med samtalspott hos ett och 
samma teleföretag och att outnyttjad samtalspott, pga uppsagt abbonnemang, inte 
återbetalats till konsumenterna vid abonnemangets upphörande.122  

Dock har väsentligen likartade grunder inte ansetts uppfyllt när en grupp konsumenter inte 
ingått ett avtal med väsentligen likartade avsikter eller insikter. Ärendet hade sin grund i att 
en grupp konsumenter hade köpt en aktieindexobligation av PFK Fondkommission AB 
och i samband med köpet antagit ett erbjudande om depå utan avgift hos densamma. När 
prövning av förutsättningarna för grupptalan skedde kunde det enligt nämndens mening 
inte anses att de personer som omfattades av KO:s yrkande ingått depåavtalet med 
väsentligen likartade avsikter eller insikter, att de utnyttjat, utnyttjar och avser att utnyttja 
depån enbart för förvaring av aktieindexobligationerna eller att de ens valt att behålla depån 
av väsentligen likartade skäl. Med hänsyn till detta ansåg nämnden således inte att 
förutsättningarna för grupptalan var uppfyllda. 123    

Lite vagt kan ”väsentligen likartade grunder” sägas vara då flera konsumenter köpt en vara 
eller tjänst av ett visst märke och lidit en viss skada. Naturligtvis kan det finnas utrymme 
för vissa mindre, individuella moment som skiljer sig, men i stort ska grunderna vara 
jämförliga.124   

Kravet på att ”tvisterna rör förhållanden som får prövas av myndigheten” är uppfyllt då tvisten inte 
är sådan att den är medtagen i nämndinstruktionens bestämmelser om vad som ska 
undantas från prövning.125  
 
Förutsättningen ”En prövning av tvisterna är motiverad från allmän synpunkt” har av nämnden 
ansetts uppfyllt då många konsumenter köpt samma odugliga produkt och företaget som 
sålt produkten inbringat stora belopp vid försäljningen.126 Vidare har kravet på ”motiverat 

                                                 
121 Grundas på en redogörelse av Pär Magnusson, byråchef för KO-sekretariatet, Konsumentverket, 

2010-05-04. 
122 Änr 2001-2785/ Konsumentombudsmannen (KO) mot Tele2 AB. 
123 Änr 2000-2435/ Konsumentombudsmannen (KO) mot PFK Fondkommission AB. 
124 Grundas på en redogörelse av Pär Magnusson, byråchef för KO-sekretariatet, Konsumentverket, 

2010-05-04. 
125 Ibid. 
126 Änr 1999-3902/ Konsumentombudsmannen (KO) mot Måleri & Byggentrepenad i Liljeholmen 

AB / Naso-National Air & Space Outlet. 
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från allmän synpunkt” uppfyllts när antalet drabbade konsumenter är förhållandevis stort 
samt det faktum att en prövning av en tvist kan tänkas ha ett preventivt värde. 127  
  

 Om ovan nämnda förutsättningar är uppfyllda finns det en möjlighet till för parterna att 
inkomma med dokument eller annat som de vill ska läggas till grund för nämndens 
bedömning.128   
 

 Efter att nämnden fått in allt material, och förutsättningarna anses som uppfyllda sker en 
prövning i sakfrågan. Ett ärende om grupptalan avgörs normalt vid sammanträde under 
ledning av nämndens ordförande eller vice ordförande.129 Inledningsvis föredras ärendet. 
Sedan diskuterar nämnden ärendet och prövar det i sin helhet. Är fallet så att 
näringsidkaren inte inkommit med något svaromål från början eller inte inlämnat något 
material denne vill att nämnden ska ta hänsyn till vid sin bedömning läggs endast KO:s 
uppgifter till grund för bedömningen.130  

 Prövningen i sakfrågan mynnar antingen ut i en rekommendation, om KO anses ha rätt, 
där nämnden rekommenderar företaget att gottgöra gruppens medlemmar eller ett avslag 
om näringsidkaren anses ha rätt.131  

Sedan grupptalan har avgjorts avvisar nämnden enskilda tvister rörande samma sak.132 
Nämndens beslut i grupptaleärendet bifogas i avvisningsbeslutet. Se exempel på hur ett 
beslut kan se ut i bilaga 2. 

Eftersom grupptalanförfarandet i nämnden är kostnadsfritt samt skriftligt genom hela 
processen prövas inte tvister som kräver muntlig bevisning. Detta är en följd av nämndens 
strävan att tillhandahålla ett billigt, enkelt och snabbt, men likväl ett rättssäkert förfarande i 
prövningen av alla slags tvister (se avsnitt 2.1).    

Det ska även nämnas att det är fullt möjligt att, precis som en vanlig tvist vid nämnden (se 
avsnitt 2.5.2), låta allmän domstol pröva tvisten genom grupprättegång sedan ett 
grupptalanärende avgjorts hos ARN (se avsn. 5.2). 

I prakiken kan ett grupptalanärende gå till enligt följande. I ett av de första 
grupptalanärendena som togs upp vid nämnden sedan ordningen blivit permanent hade 
företaget Naso-National Air & Space Outlet marknadsfört en långdistanskikare i ett flertal 
tidningar runt om i landet i slutet av maj 1999. I annonseringen utlovades en 
långdistanskikare, idelisk för fågelskådare, naturälskare, jägare båtägare m. fl. för 229 kr, 
med bland annat ”så kraftiga linser att man kan se vad klockan är 1,5 km bort”. De 
konsumenter som hade köpt kikaren höll inte med om de egenskaper och kvalité som 
marknadsföringen utlovade. 133   

                                                 
127 Änr 1996-0519/ Konsumentombudsmannen (KO) mot Hyllinge Buss och Resetjänst AB. 
128 Grundas på en redogörelse av Pär Magnusson, byråchef för KO-sekretariatet, Konsumentverket, 

2010-05-04. 
129 Uppgift från Jenny Nordin, handläggare, Allmänna reklamationsnämnden, 2010-05-11. 
130 Grundas på en redogörelse av Pär Magnusson, byråchef för KO-sekretariatet, Konsumentverket, 

2010-05-04. 
131 Ibid. 
132 Uppgift från Jenny Nordin, handläggare, Allmänna reklamationsnämnden, 2010-05-11. 
133 Änr 1999-3902/ Konsumentombudsmannen (KO) mot Måleri & Byggentrepenad i Liljeholmen 

AB / Naso-National Air & Space Outlet. 
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KO anmälde en grupptalan och yrkade att nämnden skulle rekommendera Naso-National 
Air & Space Outlet (säljare av kikaren) och Måleri & Byggentrepenad i Liljeholmen AB 
(innehavare av postgirokontot som pengarna för kikaren skulle betalas in på) att solidariskt 
till de konsumenter som köpt kikaren utge det belopp som motsvarar priset för kikaren, 
övriga kostnader konsumenterna erlagt samt ränta från den dag betalning togs emot för 
kikaren. 

Till stöd för sin talan anförde KO att det framgått att många konsumenter över hela landet 
köpt en i princip värdelös kikare. Företaget antas ha tjänat stora pengar på försäljningen. 
Uppgifter tydde på att försäljningen inbringat i vart fall en miljon kronor. KO ansåg det 
därför påkallat från allmän synpunkt att tvisten skulle prövas av nämnden.  

Inget svaromål från motpartena inkom till nämnden.  

I fråga om huruvida en prövning skulle anses som påkallad från allmän synpunkt delade 
nämnden KO:s uppfattning. I prövningen av sakfrågan kunde nämnden endast lägga KO:s 
uppgifter till grund eftersom svaromål inte inkommit från motpartena.  

Med hänsyn till uppgifterna, att kikaren inte motsvarade vad konsumenterna kunde 
förvänta sig, och med hänsyn till vad marknadsföringen utlovade biföll nämnden KO:s 
talan. Nämnden rekommenderade Naso-National Air & Space Outlet och Måleri & 
Byggentrepenad i Liljeholmen AB, att till var och en av de konsumenter som hade köpt 
kikaren återbetala det belopp som motsvarar priset för kikaren mot att konsumenten 
lämnar tillbaka kikaren till bolaget.134  

Konsumenterna fick ingen rättelse.135 

4.5.3  Ärendetillströmning  

Sedan möjligheten att föra grupptalan permanentades och fram till idag har sex 
grupptalanärenden anmälts (varav ett återkallats) hos nämnden. Samtliga ärenden anmäldes 
av Konsumentombudsmannen och således fördes offentlig grupptalan. Senaste 
grupptalanärendet hos nämnden prövades år 2003.136 Vid tidpunkten som denna 
framställning författas är en tvist aktuell för grupptalan vid nämnden. KO har anmält en 
grupptalan gällande fordran med anledning av avtalsbrott mot företaget Hammarö Energi 
Aktiebolag. Ärendet har i denna framställning dock inte beaktats då det endast är i en första 
fas av anmälan.137  

                                                 
134 Änr 1999-3902/ Konsumentombudsmannen (KO) mot Måleri & Byggentrepenad i Liljeholmen 

AB / Naso-National Air & Space Outlet. 
135 Allmänna reklamationsnämndens ärendesammanställning över grupptalanärenden mellan åren 

1991-2003. 
136 Ibid. 
137 Uppgift från Pär Magnusson, byråchef för KO-sekretariatet, Konsumentverket, 2010-05-04. 
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5 Förhållandet grupptalan vid ARN och 
grupprättegång i allmän domstol 

5.1 Jämförelse med grupprättegång i allmän domstol 

Statliga utredningar för att granska förutsättningarna att öka möjligheterna att i allmän 
domstol driva anspråk som är ömsesidiga eller jämförliga för en större grupp av enskilda 
tillsattes i Sverige under tidigt 90-tal.138 Några år senare, närmare bestämt den 1 januari 
2003, trädde lagen om grupprättegång (GrL) ikraft.139  

I förarbetet till lagen om grupprättegång sades att ”i det moderna samhället inträffar olika 
händelser som ger upphov till att många personer kan rikta likadana eller likartade anspråk mot någon 
annan, s.k. gruppanspråk.” 140  

I motiven till att införa grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden samt i förslaget till 
att införa en lag om grupprättegång i allmän domstol tycks samma behov ha 
uppmärksammats, nämligen behovet av en processform som tillåter ett flertal personer 
som drabbats av samma problem att rikta ett gruppanspråk. Grupptalan som nämnden 
erbjuder är emellertid enbart inriktat på konsumenttvister medan GrL inte är inskränkt på 
samma sätt.141  

De materiella bestämmelserna i GrL liknar till viss del bestämmelserna för grupptalan i 
instruktionen för Allmänna reklamationsnämnden. Som exempel kan nämnas 
förutsättningarna för att grupptalan ska få tas upp till prövning. Precis som vid nämnden 
måste i allmän domstol talan grundas på omständigheter som är gemensamma eller 
likartade för gruppmedlemmarnas anspråk.142 Till skillnad från nämndens bestämmelser 
stadgar dock GrL inget krav på att en prövning av en tvist ska vara motiverad från allmän 
synpunkt. Vidare kan vid nämnden endast statlig (offentlig) grupptalan och 
organisationstalan komma ifråga, medan GrL även ger möjlighet för enskild grupptalan.143  

I början uppskattades att fler grupprättegångar vid allmän domstol skulle äga rum (totalt 
ägde 12 grupprättegångar rum mellan år 2003-2008) men regeringen klargjorde även att det 
av erfaranhet är känt att grupprättegångar brukar vara få de första åren för att sedan bli allt 
vanligare. Länder som erfarit detta är bl.a. Kanada och Australien.144   

Förutom de grupperättegångar som ägt rum vid allmän domstol har mer än det dubbla 
antalet tvister i massmedia omnämnts som aktuella för grupptalan utan att ha blivit det. 
Detta innebär att det finns ett flertal sådana fall som dragit ner grupptalanärenden statistiskt 
sett.145  

                                                 
138 Lindblom P-H, Grupptalan i Sverige : Bakgrund och kommentarer till lagen om grupprättegång, 2008, s. 26. 
139 Ibid. 
140 Prop. 2001/02:107.  
141 Se Prop. 2001/02:107 resp. Regeringens förordningsmotiv 1991:1.  
142 8 § 1 p. GrL. 
143 Lindblom P-H, Grupptalan i Sverige : Bakgrund och kommentarer till lagen om grupprättegång, 2008, s. 

251-252. 
144 Ibid, s. 260.  
145 Ibid, s. 235. 
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I utvärderingen av lagen om grupprättegång sades att lagen om grupprättegång inte har 
blivit ett så effektivt medel som var tänkt för att enskilda ska få kompensation för anspråk 
som de själva annars inte skulle ha gjort gällande. Som skäl till att färre fall anmälts än vad 
man tänkt sig från början angavs bl.a. vara utformningen av de särskilda 
processförutsättningarna, men också det faktum att det i varje fall inte är så lätt att 
bestämma gruppen. I stället för automatiskt medlemskap råder ett krav på särskild 
anmälan, s.k opt-in. Lagtekniskt fungerar det så att den som inte gör en sådan anmälan 
inom föreskriven tid ska anses ha trätt ut ur gruppen. Således är samtliga som omfattas av 
kärandes gruppbestämning att anse som gruppmedlemmar fram till dess att 
anmälningstiden gått ut.146  

I utredningen diskuteras huruvida ett opt-out system skulle vara bättre.147 Opt-out innebär 
automatiskt ledarskap för den som inte begär utträde ur gruppen, vilket regelmässigt skulle 
leda till större grupper.148 Det är ju inte helt otänkbart att det händer att någon glömmer 
eller inte hinner anmäla sig, varför risken är mindre att gruppen blir liten eller helt uteblir 
vid opt-out. De större grupperna skulle i sin tur innebära att processformen skulle leda till 
effektivare förstärkning av den enskildes rättsskydd, att domstolarna skulle få ett bredare 
beslutsunderlag, varför processens preventiva och rättsbildande funktioner skulle stärkas. 
Det förefaller av naturliga skäl vara så att grupptalan får ett mer verkningsfullt resultat när 
så många som möjligt drabbade ingår i gruppen, vilket i vissa fall kan vara svårt att 
åstadkomma med opt-in.  

Opt-out skulle även minska upprepat processande och därmed öka svarandes trygghet.149 
Med opt-in systemet sägs en av nackdelarna vara att det läggs ner ett stort arbete på att 
samla uppgifter om gruppen och om varje enskilt yrkande utan att veta om det kommer att 
vara till någon nytta. Det kan ju vara så att flera av medlemmarna i slutändan inte anmäler 
sig. Vidare diskuteras det i utredningen huruvida det i alla fall i mål av mindre värden skulle 
vara att föredra opt-out eller om det till och med skulle kunna vara så att man väljer opt-in 
eller opt-out med hänsyn till vilket rättsområde tvisten rör. 150    

I utvärderingen nämndes även det tunga rättegångskostnadsansvaret som åvilar 
gruppföreträdaren som ett tänkbart skäl till att lagen om grupprättegång inte har blivit ett så 
effektivt medel som var tänkt.151 Det nämns att finansieringen av en grupptalan är 
problematisk och att detta kan vara skäl för att potentiella ombud att avstå uppdrag från 
kärandesidan. En naturlig fråga som ställs är varför en enskild person skulle ge sig på att 
finansiera en omfattande process för andras räkning. Allt detta när han inte bara riskerar att 
förlora det han själv satsat för att vinna processen utan även ensam riskerar att drabbas av 
ett kostnadsansvar för motpartens fulla rättegångskostnader mot en ringa egen ekonomisk 
vinning. Trots detta har det väckts grupptalan, men det ter sig enligt utvärderingen 
sannolikt att det skulle väckts ännu flera om kostnadsansvaret hade varit begränsat för 
gruppföreträdaren.152  

 

                                                 
146 Ds 2008:74, s. 66. 
147 Ibid, s. 65-68. 
148 Ibid, s. 65. 
149 Ibid, s. 65. 
150 Ibid, s 68. 
151 Ibid, s. 62-63. 
152 Ibid, s 154-155. 
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5.2 Prövning av tvisten i grupprättegång vid allmän domstol 
sedan grupptalan avgjorts i nämnden 

Vad gäller möjligheten att pröva tvisten genom grupprättegång i allmän domstol sedan ett 
grupptalanärende avgjorts hos nämnden utnyttjades denna i fallet med Kraftkommission153 
som rörde uteblivna elleveranser från företaget Kraftkommission till nämndas kunder. 
Bolaget hade avtal med ett stort antal kunder om att leverera el till fast pris. När bolaget 
slutade leverera el till sina kunder blev de hänvisade till en annan leverantör med ett högre 
pris. KO menade att Kraftkommission då skulle ersätta sina kunder för den merkostnad 
kunderna drabbades av.154 KO anmälde inledningsvis grupptalan vid ARN, vilken 
rekommenderade Kraftkommission att ersätta de konsumenter som omfattades KO:s 
anmälan. Sedan Kraftkommission inte följt rekommendationen väckte KO talan genom 
offentlig grupprättegång till förmån för för 7.000 elkonsumenter vid Umeå tingsrätt.155 
Tingsrätten gick på Konsumentombudsmannens linje i en mellandom och bekräftade de 
berörda kundernas rätt till skadestånd.156 Tingsrätten bedömde att Kraftkommission varit 
ovarsamt när det gäller rutiner för att prissäkra ingångna fastprissavtal. 
Kraftkommission/Stävrullen ansågs därför skyldig att betala skadestånd. Hur mycket 
ersättning varje drabbad konsument skulle avgöras i en senare rättegång.157 

 

5.3 Valet mellan grupptalan vid ARN och grupprättegång i 
allmän domstol 

I valet mellan att föra grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden och att väcka 
grupptalan enligt GrL vid allmän domstol får de fördelar och nackdelar som diskuterats 
ovan (se avsnitt 2.5.1) återigen vägas in. Till dessa hör omständigheterna att förfarandet vid 
nämnden är kostnadsfritt, enklare och snabbare än i en grupprättegång vid allmän domstol. 
Det faktum att man inte prövar tvister där muntlig bevisning krävs är en princip som är 
härledd ur grundbegreppen om snabbhet och effektivitet (se avsnitt 2.1).  

När KO förde grupptalan mot Kraftkomission övervägdes att eventuellt väcka offentlig 
grupptalan vid allmän domstol. Istället valde KO inledningsvis att föra grupptalan vid 
Allmänna reklamationsnämnden (fallet avgjordes i slutändan ändock i allmän domstol pga 
bolagets vägran att följa nämndens rekommendation). En sannolik orsak kan ha varit för 
att komma undan anmälningsförfarandet enligt GrL.158 Som ovan nämnt krävs en särskild 
anmälan inom en viss tid för att utgöra en del av gruppen och för att få ta del av den dom 

                                                 
153 Änr 2003-6529/ Konsumentombudsmannen (KO) mot Kraftkommission AB. 
154 http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2010/2-300-

elkunder-far-skadestand-i-grupprattegang/?WT.ac=Nyheter/Int./Kraftkommission_artiklar, 
2011-02-22. 

155 Lindblom P-H, Grupptalan i Sverige : Bakgrund och kommentarer till lagen om grupprättegång, 2008, s. 
222. 

156 Konsumentverket, http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-
2010/Gruppmedlemmar-i-rattegangen-mot-KraftkommissionStavrullen-uppmanas-avvakta/, 2010-
05-19. 
157 http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2010/2-300-

elkunder-far-skadestand-i-grupprattegang/?WT.ac=Nyheter/Int./Kraftkommission_artiklar, 
2010-02-22. 

158 Lindblom P-H, Grupptalan i Sverige : Bakgrund och kommentarer till lagen om grupprättegång, 2008, s. 
252. 
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som beslutas i domstol. Vid ARN däremot krävs inga specifika namn på 
gruppmedlemmarna, och nämnden ställer inget krav på att medlemmarna specifikt anmält 
sitt intresse. Istället föreskrivs en generell redogörelse för vad som krävs för att kunna 
omfattas av gruppen (se avsn.4.5.2).  
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6  Sammanfattning 

6.1  Nämndens verksamhet 

Att antalet anmälda ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden ständigt stiger är inte 
särskilt förvånande. Nämndens förfarande ökar en konsuments möjligheter till prövning av 
dennes tvist med en näringsidkare, inte minst vid tvister av enklare sort eller mindre 
värden. Det kostnadsfria, snabba och effektiva förfarandet ökar konsumenters tendens att 
låta sin tvist bli prövat. Att förfarandet dessutom är skriftligt uppfyller den ursprungliga 
tanken med nämdverksamheten, nämligen enkelhet och effektivitet. Till detta kommer 
också att tvisten prövas av en nämnd som är sammansatt av såväl juridiskt kunniga som 
sakkunniga. Opartiskheten garanterar en objektiv bedömning för både konsument och 
näringsidkare. Att nämndförfarandet är så pass tillgängligt och fördelaktigt för 
konsumenten gör att denne inte avstår från att få tvister lösta. Ovan nämnda faktorer kan 
möjligtvis också bidra till att konsumenterna vågar pröva sin tvist. Ett förfarande hos 
nämnden kan tyckas mindre skrämmande än en process vid domstol. Nämndens 
preventiva funktion bidrar dessutom till att näringsidkare inte lika lätt tillåts att 
tillhandahålla felaktiga varor eller tjänster.   

Förvisso är nämndens beslut endast rekommendationer men ser man till statistiken på 
följsamheten är sannolikheten att en näringsidkare följer nämndens råd ganska stor. En 
konsument som anmäler en tvist till nämden har ingenting att förlora, som en följd av att 
förfarandet är kostnadsfritt. Såldes riskerar man inte att ådra sig några rättegångskostnader 
vid en förlust. Skulle näringsidkare mot förmodan inte följa rekommendationen finns alltid 
en möjlighet att låta tvisten prövas i domstol varför man i första hand bör inleda med en 
anmälan hos nämnden.    

Det ska också påminnas om nämndens funktion som ett komplement till de allmänna 
domstolarna. Väntetiden hos de allmänna domstolarna i Sverige kan leda till att det kan ta 
lång tid innan man får sin tvist prövad. Istället kan då prövningen av konsumenttvister 
läggas över på Allmänna reklamationsnämnden, som gynnar både rättsväsende och 
konsument.  

 

6.2 Grupptalan i allmänhet 

Att behovet av gruppanspråk uppmärksammats på flera håll (nu senast på EU-nivå) 
kommer heller inte oväntat. Dagens stora produktion och distribution av varor och tjänster 
ökar sannolikheten för att flera individer råkar ut för samma felaktiga vara eller tjänst. 
Istället för att belasta en instans med ett flertal tvister om samma spörsmål är det, om inte 
annat, processekonomiskt fördelaktigt att förena dessa mål. För konsumentens del fyller 
grupptalan en reparativ funktion, där man får den ersättning man är berättigad till samtidigt 
som en preventiv funktion uppfylls då en näringsidkare i större utsträckning försöker 
förhindra att en vara eller tjänst av tvivelaktig karaktär erbjuds på marknaden.  

Att man dessutom ibland råkar ut för defekta varor eller tjänster som är av mindre värde 
ökar behovet av grupptalan i allra högsta grad. När den individuella skadan är så liten att en 
process inte är motiverad kan ett förfarande rättfärdigas genom att en grupp bedriver ett 
gruppanspråk, där det totala ekonomiska värdet är stort. Att man som enskild konsument 
kanske heller inte känner till sina rättigheter eller har svårt att få hjälp av ombud med 
processen är också ett faktum som rättfärdigar grupptalans existens. Den bristande 
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balansen mellan näringsidkaren och konsumenten, då näringsidkarens möjlighet att anlita 
kvalificerad hjälp och tillvarata sina rättigheter ofta är mycket större än konsumentens, 
avskräcker kanske konsumenten att över huvud taget våga pröva tvisten. Denna balans kan 
vid en grupptalan jämnas ut.   

Dock kan möjligheterna till grupptalan vara begränsade. Främst åsyftas statlig grupptalan, 
där gruppmedlemmarna är utlämnade till den statlige representantens bedömning om talan 
ska väckas eller inte.  

 

6.3  Grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden 

Idén att en sammanslutning av konsumenter eller en talan av en sammanslutning av 
konsumenter eller löntagare skulle vara av ”en mer rationell” ordning när 
försöksverksamheten med grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden en gång 
inleddes kan utvärderas med blandade ord. Att pröva en grupptalantvist som sparar 
resurser genom att man prövar samma enskilda frågor i ett och samma ärende vid en 
myndighet vars förfaranden redan är enkla, relativt snabba och kostnadsfria är naturligtvis 
ingen dålig tanke. Att gå från att först ha krav på en tidigare rekommendation till ett företag 
för att kunna utfärda samma rekommendation till en grupp av konsumenter med samma 
problem till att upphäva det kravet är också gynnsamt ur flera aspekter, inte minst 
tidsmässigt. Ett grupptalanförfarande vid nämnden är precis som vanliga tvister oftast mer 
fördelaktigt på grund av enkelheten, snabbheten och effektiviteten. Och precis som i 
vanliga tvister har man ingenting att förlora när man låter tvisten prövas hos nämnden och 
sedan i allmän domstol, om näringsidkaren inte frivilligt följer nämndens rekommendation. 
Vid nämnden behöver inte heller någon bestämning av gruppen ske till skillnad från vid 
allmän domstol.      
 
Handläggningen kan konstateras gå till på ett säkert och objektivt sätt där båda parter har 
lika möjlighet att åberopa det de vill ska läggas till grund för nämndens avgörande.  
 
Men vad är anledningen till att möjligheten till grupptalan vid nämnden använts så 
sparsamt? Eller kan det sägas att 14 grupptalanärenden (samt ett flertal återkallade) på drygt 
19 år är ett blygsamt antal av grupptalanärenden?  
 
Möjligen är att det så att det inte föreligger något större behov av denna processform. Eller 
så är det så att företeelsen fortfarande är relativt ny i Sverige. Av erfaranhet vet man att det 
tar tid innan grupptalan är ett väletablerat och välutnyttjat institut. Man vet även att fallen 
av grupptalan brukar vara få de första åren för att sedan öka. I länder där grupptalan är 
väletablerat har möjligheten till institutet varit tillgängligt länge vilket gör att institutet i 
dessa länder av naturliga skäl är använt i större utsträckning.    
 
Det ska heller inte glömmas att det funnits ett flertal ärenden som faktiskt kunnat bli 
föremål för grupptalan vid nämnden men som inte tagits upp. Att KO valt att inte anmäla 
dessa fall är en följd av den statliga grupptalans artspecifika nackdel, begränsningen till 
KO:s bedömning om grupptalan ska väckas eller ej. Varför KO valt att inte anmäla är 
oklart. Som ovan nämts har det även inom tvister mellan enskild konsument och en 
näringsidkare varit möjligt för Konsumentombudsmannen att biträda konsumenten. Dock 
har den möjligheten inte heller utnyttjats i någon särskilt stor omfattning. Kanske har det i 
det fallet att göra med risken för rättegångskostnader?    
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Det är vidare oklart varför en sammanslutning av konsumenter inte fört en grupptalan vid 
nämnden när Konsumentombudsmannen avstått från att göra en anmälan. Det ska också 
påpekas att institutet grupptalan är ett tillägg till den ordinära möjligheten att få sin tvist 
prövad och alltså inget som måste följas vilket kanske bidragit till det lägre antalet sådana 
tvister.   
 
För att institutet inte ska utnyttjas, på annat sätt missbrukas eller i allmänhet inte användas 
så att dess elementära syfte och funktioner rubbas föreligger det naturligtvis ett behov av 
begränsningar i att kunna föra en grupptalan. Men kan det te sig så att de existerande 
förutsättningarna i bestämmelsen för grupptalan vid nämnden skapar en allt för stor barriär 
och gör det svårt för fler fall att tas upp som grupptalanärenden? Liknande paradigm har 
diskuterats avseende det låga antal fall som bifallits för biträde av 
Konsumentombudsmannen i tvist mellan enskild konsument och en näringsidkare.  

När man ser till förutsättningen ”motiverat från allmän synpunkt ” har denna ansetts som 
uppfyllt i ett flertal olika sammanhang. I vissa fall har kravet uppfyllts då antalet drabbade 
konsumenter varit förhållandevis stort.  I andra fall har den preventiva funktionen ansetts 
som särskilt viktig. Presumtionen att konsumenter av oförmåga eller kostnadsskäl inte 
kunnat höra av sig eller risken för orättvis behandling om alla som drabbats inte får samma 
ersättning har också uppfyllt rekvisitet. Att företag som sålt produkter som i och för sig 
inte varit av så väsentligt stort värde men som inbringat stora belopp vid försäljningen har 
också betraktats uppfylla kravet på motiverat allmän synpunkt. I de flesta fall har dessa 
förhållanden i sammanslutning bidragit till att uppfylla kravet. Det ska sägas att det inte är 
helt enkelt att uppfylla förutsättningen ”motiverat från allmän synpunkt” men det verkar 
inte heller riktigt så omöjligt heller. 
 
Kan det vara så att kravet på att ”det finns flera konsumenter som kan antas ha anspråk mot 
näringsidkaren med väsentligen likartade grunder” är det som begränsar ärendetillströmningen av 
grupptalanärenden?  
 
I tidigare avsnitt konstaterades det att det enkelt kan beskrivas så att väsentligen likartade 
grunder är att de drabbade konsumenterna köpt en vara eller tjänst av märke X och lidit 
skada X med vissa mindre, individuella, avvikande detaljer. När det handlar om förlust av 
pengar torde det inte vara så svårt att lida samma skada om man nu köpt samma vara eller 
tjänst till samma pris eller om man påförts samma pristillägg. Men vid personliga skador 
torde det vara svårt att uppfylla väsentligen likartade grunder om de drabbade lidit allt för 
olika skador.  
 
Är det då någon mening med att ha kvar möjligheten till grupptalan om antalet 
grupptalanärenden vid nämnden inte börjar öka? Som med de flesta rättsliga bestämmelser 
är förhoppningen att det aldrig ska behöva gå så långt att de ska behöva tillämpas. Om inte 
annat fyller institutet en reparativ samt preventiv funktion i de tvister som kan komma att 
tas upp. Dessutom är det så att en enda grupptalan besparar nämnden så många fall som 
annars skulle prövats individuellt. 
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Bilaga 1 

Följsamhet av nämndens beslut (uttryckt i procent)
159

 

 
 

Avdelning 2007 2008 2009 

Allmänna 901 1 072 1 119 

Bank 301 398 629 

Bostad 1 250 1 426 2 035 

Båt 90 102 89 

El 1 806 1 981 1 974 

F-mäklare 99  114 96 

Försäkring 763 779 796 

Motor 1 595 1 657 1 575 

Möbler 353  349 361 

Resor 1 481 1 507 1 558 

Sko 148 141 124 

Textil 160  195 209 

Tvätt 150 137  117 

Totalt 9 097 9 858  10 682 
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 Allmänna reklamationsnämnden, http://www.arn.se/Statistik-och-remissvar/Statistik/, 2010-05-28. 
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Bilaga 2 

Exempel på nämndens beslut i grupptalanärenden
160

 

 
 

Nämndens beslut  

Ärendet avvisas. X erinras dock om sin rätt att åberopa nämndens rekommendation i ärende  xxxx-xxxx.  

Skäl för beslutet 

Nämnden har den 5/7-200x,  efter anmälan av Konsumentombudsmannen, prövat en tvist mellan en grupp 
konsumenter och ovan angiven motpart. Beslutet bifogas. Beslutet innebar att nämnden rekommenderade Y 
att, mot återfående av varan, genast betala tillbaka vad konsumenterna hade betalat för varan samt ersätta 
konsumenterna för de porto- och expeditionskostnader de haft i samband med köpet. Nämnden konstaterar 
att X:s anspråk mot Y i det här aktuella ärendet har stöd i väsentligen likartade grunder som åberopades av 
konsumenterna i det nämnda grupptaleärendet. X omfattas därför av den rekommendation nämnden gav i det 
ärendet. Skäl saknas vid sådant förhållande att pröva X:s anmälan. Ärendet avvisas därför. 

På nämndens vägnar 
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 Uppgift från Jenny Nordin, handläggare, Allmänna reklamationsnämnden. 2010-05-11. 


