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Sammanfattning 
Privatleasing är en form av långtidshyra där konsumenten sluter avtal med en leasegivare om 
att leasa en bil som leasegivaren i sin tur förvärvar av en återförsäljare. Under avtalstiden ska 
konsumenten erlägga en månatlig avgift till leasegivaren i enlighet med det avtal som slutits 
mellan parterna. Konsumenten har aldrig under avtalet någon äganderätt till bilen utan bilen 
tillhör leasegivaren. Efter avtalets slut ska konsumenten återlämna bilen till leasegivaren och 
avtalet är därmed avslutat.  Denna finansieringsform har de senaste åren blivit alltmer vanligt 
förekommande på marknaden och fungerar nu som ett alternativ till att köpa en bil kontant eller 
på avbetalning. Den stora skillnaden mellan privatleasing och köp av bil är att när konsumenten 
köper en bil finns det en rad olika konsumenträttsliga lagstiftningar och principer som 
näringsidkaren måste förhålla sig till. Privatleasing är däremot i skrivande stund ett oklart 
rättsområde vilket medför att de privatleasingavtal som finns på marknaden idag innehåller 
olika former av begränsningar av konsumentens normalt sett starka skydd gentemot 
näringsidkare.  

Uppsatsen bygger på en granskning av tre aktörers allmänna avtalsvillkor vid 
privatleasing där villkoren jämförs med nu gällande konsumentlagstiftning. Villkor rörande 
månadskostnaden, normalt slitage, reklamationsrätten och rätten att frånträda avtalet utreds i 
syfte att belysa skillnaderna mellan att köpa en bil och att privatleasa en bil. Ambitionen med 
denna uppsats är att jämföra konsumentens skydd vid köp och konsumentens skydd vid 
privatleasing samt lyfta delar av den problematik som kan komma att uppstå om inte 
förändringar sker i regleringen av privatleasing. Konsumenten som normalt sett har skydd i 
konsumentskyddande lagstiftning ger dem grundläggande rättigheter vid exempelvis köp och 
kreditförmedling. Eftersom privatleasing inte omfattas av någon lagstiftning som på förhand  
ger konsumenten grundläggande rättigheter, exempelvis reklamationsrätt, måste konsumenten 
se till vad som står i avtalsvillkoren och vad som avtalats mellan parterna.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Privatleasing av personbilar är ett trepartsförhållande mellan leasetagaren (konsumenten), 
finansbolaget (leasegivaren) och leverantören (återförsäljaren). Leasegivaren har ett avtal med 
återförsäljaren där återförsäljaren tillgodoser leasegivaren med bilen som konsumenten valt att 
leasa, mot full betalning. Konsumenten har i sin tur ett avtal med leasegivaren om att, mot en 
månatlig avgift, hyra den bil som finansbolaget köpt av bilhandlaren. Det innebär att det är 
konsumenten och leasegivaren som har ett privatleasingavtal mellan varandra. Återförsäljaren 
och konsumenten har i och med detta inget direkt bindande avtal mellan varandra.1 

Privatleasing är något som under en längre tid har blivit allt mer vanligt förekommande. 
Statistik framtagen av motorbranschens riksförbund (MRF) påvisar att det inom Sverige 2017 
fanns över 100 000 leasade bilar på vägarna med upp emot 45 000 privatleasade bilar som 
väntades levereras.2  Enligt statistik från MRF har privatleasingen ökat kraftigt de senaste åren. 
År 2015 bestod 17,4 % av den totala privata bilmarknaden av leasade bilar och under perioden 
januari-september år 2016 var den andelen 27 %.3 Det går även att utläsa i en promemoria från 
statistiska centralbyrån (SCB) att privatleasing varit en ökande trend under flera år.4 

Trenden med privatleasing medför att allt fler konsumenter väljer att privatleasa sin bil 
och således inte köpa kontant eller på avbetalning. En av anledningarna till att privatleasing 
har blivit populärt beror på att finansieringsformen leasing inte är förenad med någon 
kontantinsats eller förtida betalning.5 När konsumenten privatleasar en bil får hen av 
leasegivaren en månatlig avgift som ska betalas för att få möjligheten att nyttja en ofta 
fabriksny bil. Vid första anblick kan privatleasing ses som ett förmånligt och relativt billigt 
alternativ för konsumenten att finansiera en ny bil, men konsumenten bör läsa avtalsvillkoren 
noga.  

Det är konsumenten som ansvarar för att bilen sköts enligt de förhållningsregler som hör 
till avtalet. Av villkoren eller tillhörande broschyrer framgår vad konsumenten får och inte får 
göra med bilen under leasingperioden. Om konsumenten inte följer vad som står i villkoren 
kan leasegivaren ställa krav mot konsumenten med stöd i avtalsvillkoren. Dessa bestämmelser 
är viktiga för konsumenten att beakta eftersom det är avtalets villkor som reglerar parternas 
rättigheter. Konsumenten kan därmed inte falla tillbaka på tvingande civilrättsliga regler om 
tvist skulle uppstå mellan parterna. Finansieringsformen privatleasing kräver som tidigare 
nämnt ingen kontantinsats men avtalsvillkoren för privatleasing medför ofta möjligheter för 
leasegivaren att vid leasingperiodens slut kräva betalning av konsumenten, exempelvis genom 
villkoren om så kallat normalt slitage. Även om konsumenten innan och under leasingavtalets 
löptid utgår från att hen ska betala en fast månadsavgift för att få nyttja bilen kan leasegivaren 
med stöd i leasingavtalet i efterhand kräva konsumenten på förhållandevis stora summor 
pengar. Ett finansieringsalternativ som vid första anblick kan ses som förutsebart och 
ekonomiskt stabilt för konsumenten kan med andra ord i efterhand medföra stora kostnader.  

1.2 Problemformulering 
Problematiken kring privatleasing är att finansieringsformen inte omfattas av samma 
grundläggande konsumentskydd som de mer traditionella finansieringsformerna, kontantköp 

                                                 
1 Ekelöf, M., Fröcklin, E., Granskning avtalsvillkor privatleasing, Dnr: 2015/431, s. 1.  
2 SCB, Tareke, M., Varlakova, O., Privatleasing av bil i KPI. 
3 MRF, Privatleasing – att tänka på när du leasar bil.  
4 SCB, Tareke, M., Varlakova, O., Privatleasing av bil i KPI. 
5 Råd & Rön, Olsson, M., Ny bil eller privatleasing. 
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och avbetalningsköp. Privatleasing av bil avviker normalt från det traditionella 
avtalsförhållandet som inkluderar två parter där parterna förväntas prestera jämbördigt. 
Eftersom leasing bygger på ett köpekontrakt mellan återförsäljaren och leasegivaren följt av ett 
leasingavtal mellan leasegivaren och konsumenten. Konsumenten är bunden av avtalet 
gentemot leasegivaren men vanligtvis avtalas stora delar av leasegivarens ansvar över till 
återförsäljaren. Konsekvenserna av leasingavtalets avvikande avtalskaraktär resulterar i ett 
komplicerat partsförhållande där konsumenten i slutändan bär den stora prestationsbördan. En 
prestationsbörda som i realiteten är ett resultat av att två starkare avtalsparter, leasegivaren och 
återförsäljaren, genom standardiserade villkor friskriver sig från flertalet för konsumenten 
betungande villkor, genom så kallade friskrivningsklausuler.  

Rättsläget gällande privatleasing är oklart och oprövat i såväl allmän domstol som i 
Allmänna reklamationsnämnden (ARN), dessutom är hyra av lös sak oreglerat i svensk rätt i 
såväl allmän som konsumenträttslig kontext. Resultatet av ett oklart och oprövat rättsläge kan 
medföra problematik för konsumenten, främst då förutsebarheten är svår att fastställa.  

Vid privatleasing står konsument utan grundläggande skydd, trots att konsumenten 
normalt sett är att anse som en svagare avtalspart, i konsumenträttslig lagstiftning såväl som i 
allmän lagstiftning. Innebörden av att lagstiftning saknas medför att konsumenten och 
leasegivarens avtal i blir det enda underlaget för vilket parterna har att förhålla sig till. Det 
medför en obalans mellan leasegivaren och konsumentens prestationer och konsumenten 
riskerar att bli den part i avtalet som i större grad förpliktar sig medan leasegivaren friskriver 
sig från ansvar.   

1.3 Syfte 
Uppsatsen bygger på tre syften, ett av syftena är att fastställa de lege lata gällande privatleasing 
av bil. Därutöver syftar uppsatsen till att jämföra konsumentens rättigheter vid privatleasing 
med konsumentens rättigheter vid köp samt avbetalningsköp av personbil. Det avslutande 
syftet med uppsatsen är att med grund i analysen och jämförelsen mellan köp, kreditköp och 
privatleasing belysa om gällande rätt kräver utfyllnad eller förändring, med andra ord framföra 
ett de lege ferenda perspektiv. 

1.4 Frågeställningar 
Följande fyra frågeställningar kommer att besvaras för att uppnå uppsatsen syften.  
 

• Hur förhåller sig de analyserade allmänna avtalsvillkoren till konsumenträttsliga 
principer och rättsregler? 

 
• Om avtalet kräver utfyllnad vad ska då anses som tillämpbara rättskällor? 

 
• Vilka risker uppstår genom att lämna konsumenten utan konsumenträttsligt skydd? 

 
• Är nu gällande rätt tillräcklig för att säkerställa konsumentens grundläggande skydd 

mot näringsidkaren eller krävs förändring? 

1.5 Metod 
Frågeställningarna och syftet kommer besvaras utifrån rättsdogmatisk metod, främst då syftet 
med uppsatsen är att fastställa och utreda de lege lata, gällande rätt. Den rättsdogmatiska 
metoden syftar dels till att fastställa gällande rätt och dels till att systematisera gällande rätt. 
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Claes Sandgren6 framför att rättsdogmatisk metod är den vanligast förekommande metoden att 
använda vid uppsatsskrivning såväl som för andra rättsvetenskapliga arbeten. Sandgren framför 
även att rättsdogmatikens syfte att å ena sidan beskriva gällande rätt och å andra sidan 
systematisera gällande rätt är så nära besläktade att de inom ramen för en uppsats kan behandlas 
parallellt.7  

Aleksander Peczenik8 skrev i sin artikel att rättsdogmatikens metod påminner om den 
metod som en juridisk praktiker använder sig av. Den stora skillnaden enligt Peczenik var att 
rättsdogmatiken i regel uttalade sig mer abstrakt än den verksamma juristen. Skillnaden uppstår 
eftersom praktikern önskar finna en lösning på ett specifikt fall och forskaren söker finna svar 
på en av forskaren konstruerad frågeställning. Peczenik ansåg att rättsdogmatiken ofta har en 
mer rationell utgångspunkt än den praktiska juristen. Trots de rådande olikheterna mellan 
praktikern och rättsdogmatikern syftar båda metoder till att tolka de lege lata på ett 
sammanhängande och etiskt godtagbart sätt.9 

Rune Lavin10 beskriver i sin artikel att rättsvetenskaplig undersökning rimligtvis inte bör 
stanna vid en beskrivning av “hur reglerna faktiskt tillämpas eller, om inga skrivna regler 
finns, vilka regler som i ett visst fall tillämpas i praktiken”.11 Lavin anser följaktligen att 
rättsdogmatiken inom ramen för metoden även bör innefatta möjligheten att utreda resultaten.12 

Peczenik yttrade i sin artikel en förklaring av vetenskapens paradigm, de facto att 
vetenskapliga discipliner baseras på vissa grundantaganden om den egna vetenskapsbilden. 
Han beskriver grundantagandena i följande kategorier. Först gällande rätt, där den juridiska 
argumentationen förs kring att fastställa eller utvinna vad som är gällande rätt utifrån 
rättskällorna. Den andra kategorin är rättskällor, det vill säga de av samhället accepterade 
källorna för inhämtning av juridisk argumentation. För det tredje ska den juridiska 
argumentationsnormen fastställas, det innebär de ramverk i vilka rättsdogmatiken opererar. 
Exempel på argumentationsnormer är analogier, det vill säga när direkt tillämpbara rättsregler 
saknas och angränsande rättsregler används i syfte att tolka gällande rätt. Det sista 
grundantagandet av rättsvetenskapen som Peczenik framför i sin artikel är materiell 
rättssäkerhet. Rättsdogmatikerna strävar efter en hög grad av förutsebarhet likväl som en hög 
grad av etisk godtagbarhet i de juridiska slutsatserna.13 

Rättskällornas auktoritet rangordnas enligt Peczeniks rättskällelära enligt rättskällor som 
ska, bör och får följas. De rättskällor som ska följas är lagar och avtal, där standardavtal har en 
särskild roll då de kan betraktas som ett rättsligt delsystem för sig. De som bör följas är 
prejudikat, förarbeten, sedvänjor och internationella konventioner. Avslutningsvis de 
rättskällor som får följas, denna kategori är vidare men innefattar bland annat institutionella 
instruktioner, domstolspraxis, doktrin och utländsk rätt.14 

Anledningen till att uppsatsen i stor utsträckning baseras på de allmänna avtalsvillkoren 
beror på att avtal är en rättskälla som enligt Peczenik ska följas. Vi anser att de allmänna 
avtalsvillkoren är den rättskälla som ska tilldelas störst uppmärksamhet eftersom en lag om 
hyra av lös egendom saknas vilket innebär att avtalet är den ensamma rättskälla som enligt 
rättskälleläran ska följas. Därför följer i nästkommande avsnitt en redogörelse för tolkning och 
utfyllnad av avtal.   
                                                 
6 Professor i civilrätt vid Stockholms universitet samt rättsvetenskaplig författare. 
7 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - ämne, material, metod och argumentation, s. 43. 
8 Professor i allmän rättslära, rättslig argumentation och retorik vid Lunds universitet samt rättsvetenskaplig 
författare. 
9 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 42. 
10 Professor emeritus vid den juridiska institutionen, Lunds universitet, samt rättsvetenskaplig författare. 
11 Lavin, R., Är den förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk, FT 1989, s. 125. 
12 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 44. 
13 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 44 – 45. 
14 Peczenik, A., Vad är rätt? - Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 214 – 216.  
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Ytterligare en källa vi i stor utsträckning refererar till i uppsatsen är förarbeten. Enligt 
oss är förarbeten en rättskälla som lämpar sig vid förklaring av en lagstiftnings 
tillämpningsområde, eftersom det i förarbetena framgår ytterligare information och förklaring 
av lagtexten samt att förarbeten är en rättskälla som bör följas enligt rättskälleläran. Utöver 
allmänna avtalsvillkor och förarbeten bygger uppsatsen i stor utsträckning på vad som framgår 
av doktrin. Doktrin är en rättskälla som enligt rättskälleläran får följas men uppfyller enligt oss 
en viktig funktion eftersom doktrin är en källa till tolkningar och nyanseringar av de högre 
rangordnade källorna. Doktrin uppfyller således funktionen av att belysa vad andra författare 
dragit för slutsatser av det analyserade rättsområdet. Avslutningsvis används övriga källor, det 
vill säga källor som inte är rättskällor, i syfte att belysa statistik av konsumentens handlingsval. 
Anledningarna till att vi i uppsatsen inkluderar källor som inte innefattas i rättskälleläran beror 
på att statistik förd av SCB och MRF enligt oss är relevant för att belysa att privatleasing är ett 
vanligt förekommande finansieringsalternativ hos konsumenten. Vi har inte för avsikt att 
argumentera eller påstå att dessa källor ska beläggas någon vikt i den rättsliga bedömningen 
utan enbart att dem kan indikera på ett ökat handlingsmönster hos konsumenten. 

1.6 Teori 
Systematisering eller kategorisering av avtalstolkning, det vill säga hur det går att fastställa 
avtalets innehåll, är enligt många teoretiker problematiskt om inte till och med orättvisande. 
Jan Ramberg15 och Christina Ramberg16 framför i doktrin att fastställandet av 
tolkningsförfarandet inte går att förklara som en logisk eller hierarkisk metod. Ramberg och 
Ramberg menade att om en sådan tydlig kategorisering skulle föras  skulle tolkningsförfarandet 
ges en missvisande bild eftersom metoden i dess praktiska tillämpning inte kan fastställas på 
ett tydligt sätt.17 Följande avsnitt syftar till att på ett övergripande plan belysa hur 
tolkningsförfarandet ändå skulle kunna förklaras och kategoriseras.  

Avtalstolkning går ut på att med hjälp av vissa metoder och tillvägagångssätt fastställa 
avtalets innehåll. Historiskt sett gjordes förr en tydligare distinktion mellan så kallad egentlig 
tolkning, det vill säga tydning av texten, och utfyllnad, med andra ord hur luckor i avtalet ska 
fyllas. Dagens moderna tolkningsförfarande syftar numera i större grad till en 
helhetsbedömning där många olika faktorer påverkar avtalstolkningen, på så vis har gränsen 
mellan egentlig tolkning och utfyllnad av avtalsinnehållet över tid suddats ut och allt mer 
behandlats som samma sak.18  

När avtalets innehåll ska fastställas med hjälp av tolkningsförfarande kan ändå vissa 
faktorer fastställas.19 Dels genom att på något plan försöka utvinna den gemensamma 
partsavsikten i avtalet, det vill säga parternas förväntningar och anledning till varför de slöt ett 
avtal.20 En annan faktor som kan bedömas är avtalets systematik och uppbyggnad samt avtalets 
ordalydelse, här analyseras och bedöms avtalets faktiska innehåll från hur texten är uppställd 
och utformad till att analysera ordalydelsen av den valda semantiken, även kallad semantisk 
tolkning.21 Till sist kan jämförelser med dispositiv rätt och parternas handelsbruk analyseras, 
på så vis tas den så kallad bakgrundsrätten in i bedömningen. Bakgrundsrätten syftar till att 
fylla de hål som finns i avtalsinnehållet, om direkt tillämpbara regler saknas görs analogier, ex 
analogia, eller motsatsslut, e contrario, till angränsande lagstiftning och regler, dvs 

                                                 
15 Professor i civilrätt, advokat och rättsvetenskaplig författare.  
16 Professor i civilrätt vid Stockholms universitet och rättsvetenskaplig författare.  
17 Ramberg, J., Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 143.  
18 Ramberg, J., Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 143 – 144.  
19 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 95.  
20 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 83 – 85. 
21 Ramberg, J., Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 144. 
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närliggande förhållanden i vilket det avtalade innehållet skulle kunna likställas med.22 En 
analog tolkning eller en motsatsslut tolkning kan ses som dikotomier där å ena sidan en analog 
tillämpning av en rättsregler innebär att avtalets tolkas som om den skulle omfattas av en 
angränsande rättsregel. Å andra sidan en motsatsslut tolkning som innebär att den angränsande 
lagstifningens regler stadgar vad som är otillåtet och motsatsen borde då vara tillåtet.23  

Det finns vissa principer inom tolkningsförfarandet. En av dem är den så kallade 
oklarhetsregeln, även kallad in dubio contra stipulatorem. Oklarhetsregeln innebär att 
avtalsinnehåll som är otydligt ska tolkas till nackdel för den författande parten. Oklarhetsregeln 
framgår av 10 § lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (1994:1512) (AVLK) som 
stadgar att oklara villkor i ett standardavtal ska tolkas till förmån för konsumenten.24 En annan 
allmän juridisk metodregel är principen om lex specialis derogat legem generalem, som 
innebär att den speciella rättsregeln undanröjer den allmänna rättsregeln, även kallad lex 
specialis-regeln. Innebörden av principen är att vid bedömning av vilken rättsregel som ska 
tillämpas ska den regel som främst lämpar sig för den specifika situationen användas. Om 
specialreglering saknas används de allmänna rättsreglerna. Även denna princip framgår av 
lagtexten, i 4 § köplagen (1990:931) (KöpL) stadgas att KöpL inte tillämpas i de fall 
konsumentköplagen (1990:932) (KkL) är tillämplig.25 

1.7 Material  
Vi har inhämtat allmänna avtalsvillkor från tre av de största aktörerna inom privatleasing, 
Volkswagen, Volvo och Toyota.26 Uppsatsen kommer delvis att bygga på dessa aktörers 
allmänna avtalsvillkor då en jämförelse mellan villkoren och nu gällande konsumenträttslig 
lagstiftning görs. Avtalsvillkoren har inhämtats från varje aktör separat och avser privatleasing 
av bil. Syftet med uppsatsen är inte att placera fokus på de valda aktörerna, därför har vi valt 
att inte benämna dem löpande i texten.  

Privatleasing omfattas som tidigare nämnts inte av någon direkt tillämplig civilrättslig 
lagstiftning i syfte att skydda parterna från avtalet förutom lag om avtal och andra 
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1915:218) (AvtL) och AVLK. Området är i 
avsaknad av praxis från domstol och från avgöranden i ARN. Avsaknaden av flertalet 
rättskällor däribland direkt tillämpbar lagstiftning, förarbeten och praxis, innebär att denna 
uppsats huvudsakligen bygger på vad som framgår av doktrin, branschöverenskommelser, 
Konsumentverkets tillsynsarbete och även övriga källor.  

Informationen har huvudsakligen inhämtats från internet och Karlstad universitets 
bibliotek. Vad gällande inhämtandet av lagstiftning, propositioner, SOU, praxis och 
lagkommentarer har de tillgodosetts via Karnovs databas. 

1.8 Avgränsningar  
Vi har valt att fokusera denna uppsats på privatleasing alltså förhållandet mellan konsument, 
leasegivare och leverantör. Därmed kommer vi inte att beröra företagsleasing där alla parter i 
förhållandet är företag. Vi har även valt att endast beröra privatleasing av personbilar och 
kommer därmed inte att beröra leasing av annan lös sak än personbil. Fokus ligger på att 
fastställa och analysera svensk rätt, uppsatsens källor härrör därför från nationell lagstiftning 
och internationell rätt kommer inte att beröras om den inte direkt påverkat nationell lagstiftning. 

                                                 
22 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 89 – 90.  
23 Ramberg, J., Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 144.  
24 Ramberg, J., Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 166 – 167.  
25 Heidbrink, J., Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt, s. 18.   
26 MRF, Holmqvist, J., Nuläget på bilmarknaden.  
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Inte heller förhållandet mellan återförsäljaren och leasegivaren kommer att tas upp i denna 
uppsats. 

1.9 Disposition  
Uppsatsens första kapitel består av denna inledning som inleds med en beskrivning av 
privatleasing och hur det fungerar och indikationer på att privatleasing är ett allt mer vanligt 
förekommande finansieringsalternativ hos konsumenten. Sedan följer en problemformulering 
följt av uppsatsens syften. Efter det kommer en redogörelse av metod, uppsatsen är skriven 
utifrån rättsdogmatisk metod följt av en redogörelse för avtalstolkning eftersom analysen 
bygger på en jämförelse mellan privatleasingavtalens allmänna villkor och konsumenträttslig 
lagstiftning som gäller vid köp. Efter ovan nämnda rubriker följer en redogörelse av 
materialhanteringen i uppsatsen, det vill säga hur materialet har tillgodosetts. Avslutningsvis 
redogörs avgränsningar i syfte att på ett tydligt sätt belysa vad som faller utanför syftet med 
uppsatsen.  

Efter inledningskapitlet kommer två bakgrundskapitel som börjar med en redogörelse av 
tidigare utredningar av privatleasing. Tidigare utförd kritik och tillsynsarbete lyfts fram i ett 
tidigt stadie så att läsaren ska ha bakomliggande kunskap om hur privatleasing har 
problematiserats över tid. Bakgrundskapitlet följs av en redogörelse av angränsande 
lagstiftning som ligger till grund för uppsatsen fortsatta analys och slutsatser. En redogörelse 
av lagstiftning är relevant då analysen bygger på en jämförelse mellan konsumentens 
rättigheter och skyldigheter vid privatleasing kontra konsumentskyddet vid köp av personbil.  

Det fjärde kapitlet behandlar de analyserade allmänna avtalsvillkoren. Här förs en 
redovisning över de avtalsvillkor som på något vis avviker eller indikerar på skillnader i 
konsumentens skydd när sedan en jämförelse görs mellan privatleasing och köp. Fyra 
avtalsvillkor har analyserats och redogörs för i skilda underrubriker i syfte att underlätta 
läsningen för läsaren. I det fjärde kapitlet hänvisas läsaren vid fotnoterna till de analyserade 
avtalsvillkoren som återfinns i uppsatsens avslutande sidor under rubriken “Bilagor”.  

Efter de informativa kapitlen följer ett analyskapitel. Analysen är den del av uppsatsen 
där redogjort material exemplifieras och nyanseras för att besvara syftena och 
frågeställningarna med uppsatsen. Analysen inleds med ett fastställande av de lege lata, följt 
av en redogörelse för vad gällande rätt får för verkningar i praktiken. Sedan kopplas utvalda 
allmänna avtalsvillkoren till en jämförelse med nu gällande köprättslig och krediträttslig 
konsumentlagstiftning. 

Av analyskapitlet fastställs de lege lata gällande privatleasing, kapitel sex syftar till att 
vidareutveckla och exemplifiera hur gällande rätt borde vara, ett så kallat de lege ferenda 
avsnitt. I kapitel sex framställs bristerna med nu gällande rätt följt av ett konstaterande av 
rättslägets problematik. Syftet med kapitel sex är inte att nå en lösning på problemet utan endast 
konstatera att förändring krävs för att skydda konsumentkollektivet.  

Uppsatsen avslutas med en slutsats följt av ett avsnitt med egna reflektioner. 
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2. Tidigare kritik 

2.1 Offentligt tryck som behandlar leasing 
I den rättsliga debatten har privatleasing diskuterats och problematiserats. Vi anser att en 
redogörelse av försök till förändring av privatleasingens reglerande är relevant för syftet med 
uppsatsen. Genom att redogöra för tidigare nämnd kritik mot att lämna privatleasing oreglerat 
önskar vi belysa att rättsområdet har varit föremål för diskussion. 

2.1.1 SOU 1994:120 - finansiell leasing av lös egendom 
År 1988 tillkallades en särskild utredning, vidare nämnt leasingutredningen, med uppdrag att 
utreda om leasing av lös respektive fast egendom behöver lagregleras. Leasingutredningen kom 
upp med ett förslag till lag om finansiell leasing dock ansåg utredningen att 
konsumentförhållanden i stora drag skulle bortses från lagen och att privatleasing istället skulle 
harmoniseras in i konsumentkreditlagen (2010:1846) (KkrL). Enligt leasingutredningen ska 
stora delar av ett normalt leasingavtal anses oskäligt i konsumentförhållanden med anledningen 
av att ett så kallat normalt leasingavtal medför en i konsumentförhållanden snedvriden och 
oskälig balans mellan parternas inbördes prestationer. Leasingutredningen fastslår att 
privatleasing har varit förenat med en relativt stor mängd problem för en inte obetydande stor 
mängd konsumenter, särskilt beträffande de billeasingavtal som slöts under åren 1986-1990.27 

Den normala partskonstellationen vid privatleasing består av en leverantör, en 
leasegivare och en leasetagare. Leasingutredningens förslag var att KkrL tvingande regler om 
kreditköp i huvudregel skulle gälla på samma vis vid privatleasing. Vid specialfall och för 
specialregleringar skulle leasingslagen, den lag som förespråkades i utredningen, gälla även i 
konsumentförhållanden. Huvudregeln var att den potentiella leasinglagen inte skulle omfatta 
konsumentförhållanden, ett undantag från huvudregeln skulle enligt leasingutredningen vara 
när specialreglering behövdes och KkrL inte ensamt var tillräcklig, exempelvis sakrättsliga 
regleringar. Konsumenten skulle enligt leasingutredningen ges rätten att ställa samma krav mot 
leverantören vid fel i vara som om konsumenten hade köpt varan enligt KkL. Mot leasegivaren 
skulle konsumenten enligt leasingutredningen ha rätt att ställa samtliga krav som följer av KkrL 
eftersom leasegivaren skulle likställas med en kreditgivare. Avslutningsvis ansåg 
leasingutredningen att konsumenten skulle ha rätt att säga upp leasingavtalet i förtid och 
återlämna varan. Förutsättningarna för att frånträda avtalet var dock att minst ett år skulle ha 
löpt av leasingperioden och att konsumenten borde förutsätta en uppsägningstid om minst en 
månad.28 

Konsumentverket framställde till leasingutredningen att det förelåg ett angenämt behov 
av bättre konsumentskydd i privatleasingförhållanden. Konsumentverket framhöll att 
förbättringar skulle kunna nås antingen genom att reformera KkrL tillämpningsområde så att 
privatleasing omfattades av lagen. Det andra förslaget var att skapa en ny lag om privatleasing, 
i vilket fall ansåg Konsumentverket att reformer borde genomföras skyndsamt.29 

2.1.2 Ds 2010:42 - hyra av lös sak 
Departementsserien (Ds) behandlade frågan om det krävdes lagstiftning för finansiell leasing, 
med fokus på en skyddande lagstiftning för konsumenter. Av Ds framgår att det saknas speciell 
reglering vad gällande hyra av lös sak, inte bara i Sverige utan även i övriga Norden. Att 
lagstifta om finansiell leasing har varit på tal, främst genom SOU 1994:120, men utan att det 
                                                 
27 SOU 1994:120 - finansiell leasing av lös egendom, s. 27.  
28 SOU 1994:120 - finansiell leasing av lös egendom, s. 28 - 29.  
29 SOU 1994:120 - finansiell leasing av lös egendom, s. 59.  
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ledde till lagstiftning inom området. Det bygger istället på allmänna kontraktsrättsliga principer 
och analogier till angränsande lagstiftning. Leasing är dessutom en allt mer vanligt 
förekommande finansieringsform för konsumenten och att lämna leasing oreglerat skulle 
kunna resultera i för stränga avtalsvillkor för konsumenten. Att lagstifta om leasing torde 
således fylla två principer, dels att klargöra ett oklart rättsläge och dels att stärka skyddet för 
konsumentkollektivet.30 

Departementsserien mynnade ut i att det behövs en lag om hyra av lös sak och att 
konsumentskyddet bör stärkas inom området. Ett förslag till hur en sådan lag skulle kunna 
formuleras presenteras i Ds.31 Tanken var att den nya lagen skulle gälla i förhållandet mellan 
näringsidkare och konsument och att lagen skulle vara tvingande till konsumentens förmån. Av 
Ds framgår att det blir problematiskt att införa regleringen om leasing i redan befintlig 
konsumenträttslig lagstiftning och att området istället behöver regleras separat i enskild lag. 
Det framgick dock att regleringens ordalydelser och omfattning i sin helhet bör stämma överens 
med vad som redan står stadgat i exempelvis KkL. Det fastställdes att de faktiska skillnaderna 
mellan ett köp och ett avtal om leasing i stora drag påminner om varandra, med undantaget att 
äganderätten aldrig övergår vid leasing som den gör vid ett köp.32 

Förslaget till en lag om leasing skulle således till stor del i såväl språk som i utformning 
likna KkL samt som i all annan konsumenträttslig lagstiftning. Lagen skulle i huvudsak reglera 
de mest grundläggande skydden och på så vis inte detaljreglera specifika förhållanden. I 
förslaget framhävdes att lagens tvingande tillämpning endast skulle omfatta leasingavtal som 
hade en leasingperiod om högst ett år. För de leasingavtal som hade en längre bindningsperiod 
än ett år skulle lagen tillämpas dispositivt i syfte att bibehålla en så hög grad av avtalsfrihet 
som möjligt mellan parterna.33 

Slutsatsen av Ds var att en lag om hyra av lös sak skulle ge konsumenten skydd från 
långtgående friskrivningsklausuler, snedvriden partsprestation och i övrigt oskäliga 
avtalsvillkor samt ett grundläggande skydd i form av rättigheter. Vid fel i saken bör 
konsumenten ha reklamationsrätt och således kunna hålla inne med betalning av hyra, kräva 
avhjälpande, åberopa nedsättning av varans leasingavgift och att vid väsentliga avtalsbrott häva 
leasingavtalet samt kräva skadestånd.34 

2.2 Konsumentverkets tillsynsarbete 
Konsumentverket har via uppdrag från regeringen uppgiften att utöva tillsyn mot näringsidkare 
som erbjuder varor, tjänster eller andra nyttigheter till konsumenter. Konsumenter har 
möjlighet att skicka in allmänna anmälningar till Konsumentverket. Finns det flera 
anmälningar mot samma näringsidkare eller om anmälningarna är av stort konsumentintresse 
kan Konsumentverket påbörja ett tillsynsarbete mot näringsidkaren. Vi anser att 
Konsumentverkets tillsynsarbete är en relevant bas till information i syfte att belysa hur nu 
gällande avtalsvillkor inom privatleasing har fått verkningar i praktiken.35 

                                                 
30 Ds 2010:42 - hyra av lös sak, s. 47 – 48. 
31 Ds 2010:42 - hyra av lös sak, s. 11 – 20. 
32 Ds 2010:42 - hyra av lös sak, s. 49 – 50. 
33 Ds 2010:42 - hyra av lös sak, s. 52 – 53. 
34 Ds 2010:42 - hyra av lös sak, s. 9.  
35 Konsumentverket, Anmäl till Konsumentverket.   
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2.2.1 Konsumentverket mot Volkswagen - Dnr 2017/786 

2.2.1.1 Reklamationsrätt 
I början av år 2018 inledde Konsumentverket tillsyn över Volkswagens allmänna avtalsvillkor 
för privatleasing. Konsumentverket granskade då åtskilliga avtalsvillkor och kommenterade 
dess lämplighet i konsumentförhållanden. Konsumentverket ansåg att Volkswagens 
avtalsvillkor gällande reklamationsrätt inte stämde överens med dispositiv rätt och att 
avtalsvillkoren var oskäliga. Bedömningen grundades på en obligationsrättslig rättsgrundsats 
om att en avtalspart inte ska behöva fullgöra sina förpliktelser om motparten inte fullgör sina. 
Den grundades även på att konsumenten ska ha rätten att hålla inne en del av betalningen i 
syfte att säkerställa att näringsidkaren fullgör sina förpliktelser enligt avtalet. Konsumentverket 
hänvisade till 25 § KkL som vägledning för sitt yrkande och ansåg att villkoret stred mot 
dispositiv rätt i takt med att avtalsvillkoret innebar en sådan försämring för konsumenten att en 
genomsnittlig rimlig balans inte längre kunde anses föreligga.36  

2.2.1.2 Justeringar av leasingavgiften 
Enligt Volkswagens allmänna avtalsvillkor som Konsumentverket granskade hade 
leasegivaren möjligheten att höja leasingavgiften för att få kompensation i de fall leasegivarens 
kostnader ökade. Villkoret gav dock inte samma eller liknande villkor för konsumenten att 
sänka leasingavgiften i de fall kostnaderna minskade för leasegivaren. Konsumenten hade inte 
heller möjlighet att säga upp avtalet i de fall leasegivaren ökade leasingavgiften. 
Konsumentverket ansåg att lydelsen av ett sådant villkor medförde en sådan snedbelastning i 
parternas inbördes rättigheter och skyldigheter att avtalsvillkoret skulle anses oskäligt i enlighet 
med 3 § AVLK.37 

2.2.1.3 Leasegivarens rätt att säga upp avtalet 
Leasegivaren hade enligt avtalsvillkoren rätten att omedelbart säga upp avtalet med 
förutsättningen att konsumenten var sen med betalning av leasingavgiften. Konsumentverket 
framhävde att det enligt allmänna kontraktsrättsliga principer krävs väsentligt avtalsbrott för 
att en avtalspart med omedelbar verkan ska ha rätt att häva avtalet. Vidare belyste 
Konsumentverket att väsentligt avtalsbrott inte enbart kunde härledas till dröjsmålets 
utsträckning i tid i enlighet med förarbetena till KkL. Leasegivarens rätt till omedelbar hävning 
var även förenad med stora ekonomiska konsekvenser för konsumenten då leasegivaren vid 
hävning även hade rätt, enligt avtalsvillkoren, att kräva en procentuell betalning av samtliga 
återstående leasingavgifter. Sammantaget ansåg Konsumentverket att leasegivarens 
hävningsrätt i sin utformning medförde en sådan försämring för konsumenten att en 
genomsnittlig rimlig balans inte längre kunde anses föreligga mellan parterna. Således ansåg 
Konsumentverket att avtalsvillkoren var att anse som oskäliga i ett konsumentförhållanden med 
stöd av 3 § AVLK.38 

2.2.2 Konsumentverket mot Santander Consumer Bank - Dnr 2017/1236 

2.2.2.1 Reklamationsrätt 
I början av år 2018 inledde Konsumentverket tillsyn över Santander Consumer Bank 
(Santander) då de ansågs vara leasegivare och KIA Finans ansågs vara leverantör. I de allmänna 

                                                 
36 Eliasson, D., Angående avtalsvillkor för privatleasing, Dnr: 2017/786, s. 1 – 3.      
37 Eliasson, D., Angående avtalsvillkor för privatleasing, Dnr: 2017/786, s. 4. 
38 Eliasson, D., Angående avtalsvillkor för privatleasing, Dnr: 2017/786, s. 5 – 6. 



 
 

10 
 
 

avtalsvillkoren som Santander erbjöd konsumenten innebar en begränsning av konsumentens 
reklamationsrätt. I avtalsvillkoren stadgades att konsumenten vid avlämnandet av bilen hade 
en uttryckt undersökningsplikt och att konsumentens reklamationsrätt var begränsad till 
undersökningsplikten. Konsumentverket ansåg att situationen att en konsument mottog en köpt 
bil eller en leasad bil skulle anses identisk och att det därmed skulle anses vara jämförbart med 
vad som står stadgat om undersökningsplikten i KkL. Av KkL framgår dock ingen uttrycklig 
undersökningsplikt. En konsument har rätt att reklamera en vara inom tre år från det att den 
mottogs, förutsatt att konsumenten reklamerar inom skälig tid från det att hen upptäckte felet. 
Konsumentverket ansåg med grund i vad som ovan nämnts att avtalsvillkoret skulle anses 
oskäligt i enlighet med 3 § AVLK. Ett avtalsvillkor som medför en nackdel för konsumenten 
så att en genomsnittlig rimlig balans mellan parterna inte längre kan anses föreligga ska enligt 
Konsumentverket anses oskäligt i konsumentförhållanden.39  

2.2.2.2 Konsumentens hävningsrätt 
Santanders avtalsvillkor stadgade att konsumenten endast hade hävningsrätt om leasegivaren 
hade samma rätt gentemot leverantören enligt avtalsvillkoren i köpekontraktet mellan 
Santander och KIA. Konsumentverket ansåg att leasingavtalet sluts mellan konsumenten och 
Santander samt att Santander inte kunde begränsa sina prestationer gentemot konsumenten på 
ett avhängigt avtal mellan leasegivaren och återförsäljaren. Konsumentverket ansåg med grund 
i detta att avtalsvillkoret skulle anses stå i strid med vad som stod stadgat i 
konsumentdirektivet40 och att avtalsvillkoret därmed var oskäligt.41 

2.2.2.3 Otydliga avtalsvillkor 
Ett avtalsvillkor som till sin utformning och semantik är oklart i sin ordalydelse som gör att 
konsumenten inte skäligen kan förutse vilka konsekvenser villkoret medför och således kan 
vilseleda konsumenten om sina rättigheter och skyldigheter kan anses vara oskäligt. EU-
domstolen har i tidigare avgörande fastställt att ett avtalsvillkor ska vara begripligt och tydligt 
i sin utformning och att tydlighet inte kan reduceras till att villkoret är formellt och grammatiskt 
begripligt.42 Ett avtalsvillkor som är oklart i sin ordalydelse så att det kan vilseleda 
konsumenten om dess rättigheter och skyldigheter enligt avtalet kan ogiltigförklaras i enlighet 
med 3 § AVLK.43    

2.2.3 Vad som kan utläsas av Konsumentverkets tillsynsarbete 
Konsumentverket har utfört två tillsynsarbeten mot näringsidkare gällande dess allmänna 
avtalsvillkor vid privatleasing. Vad som går att utläsa är att Konsumentverket i sin bedömning 
av avtalsvillkorens skälighet utgår från konsumentskyddande lagstiftning. Konsumentverket 
stödjer sin tillsyn på 3 § AVLK och för en argumentation om att vissa avtalsvillkor ska anses 
som oskäliga i konsumentförhållanden då de jämför konsumentens rättigheter enligt KkL mot 
vad som står stadgat i avtalsvillkoren för privatleasing. Konsumentverket påpekade 
återkommande att avtalsvillkoren i förhållande till dispositiva rätt inte fick medföra en sådan 
snedbelastning mellan parternas prestationer och att snedbelastningen var förenad med en 
nackdel för konsumenten. Om en sådan snedbelastning föreligger ska avtalsvillkor enligt vad 
som går att utläsa från Konsumentverkets tillsynsarbete anses vara oskäliga med stöd i 3 § 
AVLK.  

                                                 
39 Fröcklin, E., Angående avtalsvillkor för privatleasing, Dnr: 2017/1236, s. 1 – 4. 
40 Rådets direktiv 93/13/EEG. 
41 Fröcklin, E., Angående avtalsvillkor för privatleasing, Dnr: 2017/1236, s. 4 – 5. 
42 C-26/13 - Kásler och Káslerné Rábai, p. 71.  
43 Fröcklin, E., Angående avtalsvillkor för privatleasing, Dnr: 2017/1236, s. 6.  
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3. Angränsande lagstiftning 
Vi anser att en redogörelse av angränsande lagstiftning är nödvändigt för att belysa det 
konsumenträttsliga området samt för att förstå skillnaden mellan köp av bil och privatleasing. 
Redogörelsen av de angränsande lagstiftningarna består av bakgrunden till lagstiftningen, dess 
tillämpningsområde och de paragrafer som vi anser behövs för att uppfylla syftet med 
uppsatsen. 

3.1 Konsumentköplagen 
Konsumentköplagen reglerar köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument 
vilket framgår av 1 § KkL. Av samma paragraf framgår att en konsument är en fysisk person 
som huvudsakligen handlar för ändamål som ligger utanför näringsverksamhet. Av 1 § KkL 
framgår att en näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har 
samband med den egna näringsverksamheten. Av 3 § KkL framgår att om ett avtal och villkor  
mellan konsument och näringsidkare som i jämförelse med vad som stadgas i KkL är till 
nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne. I propositionen till lagen uttryckte lagrådet 
ett intresse att konsumenten skulle ges ett speciellt skydd då en konsument ansågs vara en 
svagare avtalspart. Lagrådet uttryckte denna skyddsåtgärd som konsumentskyddssynpunkt.44 

Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel. En tvingande lagstiftning 
innebär att de rättigheter som stadgas i lagen inte får avtalas bort eller förminskas. Vad gällande 
konsumentköp är det avtalet mellan konsumenten och näringsidkaren som i första hand 
tillämpas vid en tvist, men avtalet får inte innehålla sämre villkor för konsumenten än vad som 
stadgas i KkL.45 I takt med att den nu gällande, KkL trädde i kraft år 1990 utformades lagen 
till att vara så gott som uttömmande tillämpbar för konsumentköp. Lagstiftaren ansåg dock att 
det var av intresse att konstruera KkL som inte onödigt omfattande. Konsumentköpsrättsliga 
frågor som avgick från det normala, och således inte direkt regleras inom lagen, skulle ändå 
kunna lösas genom analog tillämpning av lagstiftningen. Anledningen till att lagstiftaren valde 
att begränsa omfånget av KkL motiveras i propositionen som ett val för att lagstiftningen inte 
skulle bli alltför detaljerad och omfångsrik.46 

Av propositionen till KkL framgår att KöpL sedan länge har varit ett förekommande 
underlag för analogier gällande icke detaljreglerade avtalsområden, som exempelvis 
privatleasing. Genom införandet av KkL separerades och detaljerades reglerna gällande 
konsumentköp. Att separera konsumentköp från KöpL och istället reglera dem separat i KkL 
medförde möjligheten att göra analoga tillämpningar till båda lagstiftningarna som tillsammans 
tillhör ett enhetligt system, köprätt. Införandet av KkL kan därför innebär möjligheter att göra 
analogier dels till den allmänna och dispositiva KöpL dels till den tvingande specialregleringen 
i KkL.47 

I 16 - 21 a §§ KkL regleras när en vara ska anses felaktig. Enligt 16 § 1 st. KkL anses 
varan felaktig om inte varans art, mängd, kvalitet, förpackning och andra egenskaper stämmer 
överens med vad som har avtalats. Fel anses även föreligga i varan om varan i något annat 
hänseende inte stämmer överens med vad konsumenten med fog kunnat förutsätta enligt 16 § 
3 st. 3 p.  KkL.48 Huvudregeln enligt KkL är att konsumenten ska göra en felbedömning av 
varan när den avlämnas och att säljaren ansvarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt 
enligt 20 § 1 st. KkL.49  

                                                 
44 Prop. 1989/90:89 - om ny konsumentköplag, s. 5 och 21.  
45 Prop. 1989/90:89 - om ny konsumentköplag, s. 22 – 23.  
46 Prop. 1989/90:89 - om ny konsumentköplag, s. 23. 
47 Prop. 1989/90:89 - om ny konsumentköplag, s. 24.  
48 Gerhard, P., Köprättens grunder, s. 87 – 88. 
49 Gerhard, P., Köprättens grunder, s. 91. 
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Konsumenten har vid köp av lösa saker tre års reklamationsrätt räknat från den dagen 
konsumenten mottog varan enligt 23 § 3 st. KkL. Konsumenten ska informera säljaren om fel 
i varan inom skälig tid efter det att hen upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Meddelanden 
som lämnas av konsumenten inom två månader från det att hen upptäckt eller borde upptäckt 
felet ska alltid anses ha inkommit inom tidsfristen i enlighet med 23 § 1 st. KkL, även kallat 
tvåmånadersregeln. Konsumenten har således inte någon uttrycklig undersökningsplikt enligt 
KkL.50 Ett fel som visar sig inom sex månader från det att varan avlämnats ska antas ha funnits 
vid avlämnandet enligt 20 a § 1 st. KkL, även kallat sexmånadersregeln.51 

Om varan är att anse som felaktig och rekvisiten i 16 - 21 a §§ KkL är uppfyllda kan 
konsumenten rikta krav mot säljaren i enlighet med 22 § KkL. Konsumenten kan kräva 
avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet, skadestånd eller hålla 
inne med betalning vilket framgår av bestämmelserna i 23 - 32 §§ KkL.52  

Konsumenten har rätt att avbeställa en vara innan varan levererats genom att 
konsumenten meddelar säljaren om att hen inte vill ha varan, vilket regleras i 37 § KkL. 
Konsumenten ska då inte behöva betala för varan dock kan hen behöva ersätta näringsidkaren 
i enlighet med 41 § KkL. Näringsidkare får förbehålla sig ett visst belopp vid avbeställning 
men det beloppet ska vara skäligt utifrån punkterna i 41 § 1-3 p. KkL.53 

3.2 Köplagen 
Till skillnad från den tvingande lagstiftningen i KkL är KöpL dispositiv, vilket innebär att 
parternas avtal med tillhörande villkor i huvudregel får företräde framför KöpL:s 
bestämmelser. Att lagen är dispositiv framgår av 3 § KöpL. Trots lagens dispositivitet kan 36 
§ AvtL åberopas om en avtalspart anser att köpeavtalet innefattar oskäliga avtalsvillkor, det 
vill säga avtalsvillkor som på något sätt missgynnar den ena avtalsparten. Av propositionen till 
KöpL framgår att lagen har fyllt en större uppgift än att enbart vara tillämpbar i köprättsliga 
hänseenden. Då det i Sverige saknas en allmän civilrättslig lagstiftning har KöpL använts av 
praktiker och teoretiker för att finna vägledning i allmänna kontraktsrättsliga frågor som saknar 
reglering i annan lag. Köplagen har därmed fyllt ett syfte som står utanför dess egentliga 
tillämpningsområde då den används som underlag för analogier i andra kontraktsrättsliga 
frågor som normalt faller utanför lagens direkta tillämpningsområde.54 

Av 1 § KöpL framgår att lagens tillämpningsområde gäller köp av lös egendom. Vad som 
är att anse som lös egendom avgörs e contrario, motsatsvis, mot vad som framgår av 
jordabalkens (1970:994) (JB) bestämmelser. Enligt 1 kap. 1 § JB är fast egendom jord och 
enligt 2 kap. 1 § JB stadgas vad som är att anse som fastighetstillbehör. All egendom som inte 
faller inom dessa bestämmelser bedöms e contrario vara lös egendom. Således anses en bil 
vara lös egendom då den faller utanför JB:s bestämmelser. Av en lagkommentar till KöpL, 
skriven av Jori Munukka55, framgår att köp av lösa saker innebär att ett äganderättsbyte ska ske 
som förutsättning för att KöpL ska vara tillämplig. I och med att en överlåtelse av äganderätten 
krävs innebär det att nyttjanderättsavtal, som leasingavtal, faller utanför lagstiftningens direkta 
tillämpningsområde eftersom ett äganderättsbyte aldrig sker i ett leasingavtal.56 

Köplagen innehåller flertalet regleringar kring parternas rättigheter och skyldigheter. Av 
17 - 21 §§ KöpL framgår riktlinjer för hur varans beskaffenhet ska avgöras, det vill säga att 
varan ska överensstämma med vad parterna har avtalat om i förhållande till varans art, mängd, 
                                                 
50 Gerhard, P., Köprättens grunder, s. 95 – 96. 
51 Gerhard, P., Köprättens grunder, s. 91 – 92.  
52 Gerhard, P., Köprättens grunder, s. 94 – 95. 
53 Gerhard, P., Köprättens grunder, s. 104.  
54 Prop. 1988/89:76 - om ny köplag, s. 23.  
55 Professor i civilrätt vid Stockholms universitet.   
56 Karnov lagkommentar till köplagen, Munukka, J., 1p. 1 – 2 st.  
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kvalitet och andra egenskaper.57 Av 20 § KöpL framgår köparens undersökningsplikt. Enligt 
paragrafen får inte köparen åberopa fel i varan som hen måste antas ha känt till vid köpet. 
Säljaren svarar för fel som har funnits innan avlämnandet, så kallade ursprungliga fel i vara, 
även om felet visar sig först senare.58 

Är varan behäftad med fel och dessa fel kan styrkas genom 17 - 21 §§ KöpL kan köparen 
åberopa sin reklamationsrätt i enlighet med 30 § KöpL. Reklamationsrätten enligt KöpL är 
förenad med vissa krav på köparen. Köparen ska snarast efter leveransen undersöka varan i 
enlighet med god affärssed enligt 31 § KöpL. Köparen ska även meddela säljaren om varans 
fel inom skälig tid efter det att köparen insåg eller borde ha insett felet enligt 32 § 1 st. KöpL. 
Avslutningsvis är köparens reklamationsrätt förenad med en tidsfrist om två år, det vill säga att 
reklamationsrätten löper två år från det att köparen mottagit varan. Efter tidsfristen förlorar 
köparen sin rätt att reklamera ursprungliga fel i vara vilket framgår av 32 § 2 st. KöpL.59 

Om ovanstående kriterier är uppfyllda kan köparen rikta krav mot säljaren enligt 34 - 40 
och 42 §§ KöpL, genom att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning, skadestånd 
eller åberopa rätten att hålla inne med betalning.60 Huvudregeln enligt KöpL är att köparen inte 
ska lida skada på grund av ursprungliga fel i vara. Reklamationsrätten avser endast ursprungliga 
fel, således kan köparen inte rikta kraven enligt 34 - 40 och 42 §§ KöpL om felet i varan är 
självförvållat eller inte härleder till något fel på säljarens sida.61 

3.3 Konsumentkreditlagen  
Konsumentkreditlagen tillkom vid en harmonisering av Europaparlamentets och rådets direktiv 
i syfte att fastställa bestämmelser som ska gälla för konsumentkreditavtal på gemenskapsnivå, 
även kallat konsumentkreditdirektivet.62 Lagstiftningen reglerar enligt 1 § KkrL krediter som 
näringsidkare lämnar eller erbjuder en konsument. Bestämmelserna är tvingande till 
konsumentens fördel då avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot 
denne enligt 5 § KkrL.63 

Näringsidkaren ska iaktta god kreditgivningssed enligt 6 § KkrL. Innebörden av god 
kreditgivningssed är att näringsidkaren ska ta till vara på konsumentens intressen med omsorg 
och ge den information som konsumenten behöver. Av 7 - 9 §§ KkrL framgår de krav som 
näringsidkaren måste följa vid marknadsföring av krediter till konsumenter, ett av de starkaste 
kraven torde vara näringsidkarens plikt att informera om kreditens effektiva ränta som framgår 
av 7 § KkrL.64 Den effektiva räntan är summan av den totala kreditkostnaden och eventuella 
tilläggskostnader som till exempel uppläggningskostnad, aviavgifter och liknande, beräknat i 
procent per år.65 

Räntan som erbjuds i ett kreditavtal ska enligt 17 § KkrL endast få ändras om det i avtalet 
framgår att den får förändras under löptiden. Vid en sådan förändring som är till konsumentens 
nackdel krävs enligt 17 § 2 st. KkrL att det finns underliggande kreditpolitiska skäl till 
ändringen, exempelvis ökade upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar som 
kreditgivaren inte skäligen kunde ha förutsett när avtalet ingicks. Kreditgivaren är även enligt 
17 § 4 st. KkrL skyldig att tillämpa dessa avtalsvillkor om ränteändringar oavsett om det är till 
konsumentens fördel eller nackdel. Med andra ord ska näringsidkaren på samma vis sänka 

                                                 
57 Gerhard, P., Köprättens grunder, s. 39 – 40. 
58 Gerhard, P., Köprättens grunder, s. 44 – 45. 
59 Gerhard, P., Köprättens grunder, s. 46 – 47.  
60 Gerhard, P., Köprättens grunder, s. 46.  
61 Gerhard, P., Köprättens grunder, s. 51.  
62 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG.  
63 Prop. 2009/10:242 - Ny konsumentkreditlag, s. 1 – 2.   
64 Prop. 2009/10:242 - Ny konsumentkreditlag, s. 45 – 46.  
65 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG. Art. 3.i.  
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kostnaden för konsumenten om det föreligger underliggande kreditpolitiska skäl. Detta är en 
viktig bestämmelse för att upprätthålla balansen i förhållandet mellan kreditgivaren och 
konsumenten.66 

Konsumentkreditlagen innefattar en lagstadgad ångerrätt, vilket innebär att konsumenten 
har rätt att meddela kreditgivaren att hen vill ångra kreditavtalet inom ångerfristen om fjorton 
dagar enligt 21 § KkrL. Paragrafens utformning härrör från vad som redan står stadgat i 3 kap. 
7 § lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59).67 Ångerrätten i 21 § KkrL 
gäller inte för bostadskrediter, fakturakrediter eller vissa kontokrediter.68 

Vid kreditköp av en vara ska näringsidkaren ta ut en kontantinsats om minst 20 procent 
av varans kontantpris i enlighet med 26 § KkrL. Syftet med  en kontantinsats är att 
konsumenten inte ska konsumera och skuldsätta sig i större utsträckning än vad hen har råd 
med.69 Konsumenten har möjligheten att säga upp ett kreditavtal i förtid i enlighet med 32 § 
KkrL. Konsumenten har således möjligheten att reglera sin skuld och frigöra sig från den om 
hen vill. Kreditgivaren har möjligheten att säga upp kreditavtalet i förtid om konsumenten är i 
betydande dröjsmål, både vad gällande tid och med hänsyn till det förfallna beloppets storlek i 
enlighet med 33 § KkrL. Om kreditgivaren anser att konsumenten är i betydande dröjsmål och 
önskar häva avtalet ska kreditgivaren ge konsumenten en uppsägningstid om fyra veckor i 
enlighet med 34 § KkrL. Konsumenten har möjligheten att inom fyraveckorsfristen betala det 
förfallna beloppet samt tillkommande kostnader och på så vis undvika att avtalet hävs enligt 
38 § KkrL. Om konsumenten betalar de förfallna skulderna och de tillkommande kostnaderna 
som följer vid dröjsmål inom fyraveckorsfristen får inte kreditgivaren återta varan på grund av 
konsumentens dröjsmål.70 

Konsumentkreditlagen omfattar inte leasing då finansieringsformen ansågs falla utanför 
vad som enligt konsumentkreditdirektivet var kreditgivning. Av konsumentkreditdirektivet 
framgår att leasingavtal där det inte ges någon möjlighet att efter leasingperioden förvärva 
objektet inte ska anses falla inom lagens tillämpningsområde. E contrario torde ett leasingavtal 
med förbehåll att förvärva varan vid avtalets slut kunna anses falla inom KkrL:s 
tillämpningsområde.71 Med andra ord faller leasing i huvudregel utanför bestämmelserna i 
KkrL men om leasingavtalet ger konsumenten möjligheten att efter leasingperioden köpa 
objektet kan leasingavtalet ses som ett förtäckt avbetalningsköp och således falla inom KkrL:s 
tillämpningsområde. 

3.4 Avtalsvillkorslagen 
Avtalsvillkorslagen är tillämplig på avtalsvillkor som används när näringsidkare erbjuder 
varor, tjänster eller andra nyttigheter till konsumenter enligt 1 § AVLK. Lagen tillkom då 
europeiska gemenskapernas råd antog ett direktiv om oskäliga villkor i konsumentavtal.72 
AVLK innefattar dels marknadsrättsliga bestämmelser och dels civilrättsliga bestämmelser. De 
marknadsrättsliga bestämmelserna ger Konsumentombudsmannen (KO) möjlighet att väcka 
talan i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) gällande oskäliga avtalsvillkor. De civilrättsliga 
bestämmelserna ger möjligheten att jämka eller ogiltigförklara avtalsvillkor som inte har varit 
föremål för individuell förhandling.73 

                                                 
66 Prop. 1991/92:83 - om ny konsumentkreditlag, s.117.  
67 Prop. 2009/10:242 - Ny konsumentkreditlag, s. 108.  
68 Ulfward, M-L., Flera nyheter i den nya konsumentkreditlagen, Ny Juridik 3:10, s. 66 – 67.  
69 Gerhard, P., Köprättens grunder, s. 149.  
70 Ekelöf, M., Fröcklin, E., Granskning avtalsvillkor privatleasing, Dnr: 2015/431, s. 10.  
71 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG. 1 kap. art. 2 p. 2 d).  
72 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal.  
73 Prop. 1994/95:17 - oskäliga avtalsvillkor m.m., s. 1 – 2.  
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Avtalsfrihet är en grundläggande kontraktsrättslig princip som kortfattat innebär att 
avtalsparterna självständigt har rätten att ingå avtal med vem de vill, fritt utforma avtalet dem 
emellan och att parterna ska ses som jämställda i förhandlingen. Avtalsfriheten kan dock 
komma att inskränkas, något som tydligt framgår vid konsumentförhållanden. Dels genom att 
konsumenträttsliga lagstiftningar som KkL och KkrL är tvingande. Dels genom 
generalklausulen som framgår av 36 § AvtL ger parterna möjlighet att jämka oskäliga 
avtalsvillkor samt slutligen PMD:s möjlighet att genom AVLK förbjuda näringsidkaren att 
fortsatt använda samma eller väsentligt lika avtalsvillkor i framtiden enligt 3 § AVLK.74 

I regel får förbud enligt 3 § AVLK endast meddelas om det påkallas av allmän synpunkt 
eller annars anses ligga i konsumentens intresse eller i konkurrenternas intresse, detta framgår 
av paragrafens spärr-rekvisit i 3 § 1 st. AVLK. Syftet med spärr-rekvisiten torde vara att endast 
avtalsvillkor som kan tänkas påverka ytterligare individer och övergripande standardiserade 
bestämmelser ska kunna förbjudas. På så vis undantas bagatellfall och allt för särpräglade 
avtalsvillkor från att belasta PMD. Sammanfattningsvis kan den marknadsrättsliga 
generalklausulen i 3 § AVLK primärt anses ha ett syfte att skydda konsumentkollektivet från 
oskäliga avtalsvillkor i standardavtal.75 

Avtalsvillkorslagen gäller som tidigare nämnt när näringsidkare erbjuder varor, tjänster 
eller andra nyttigheter till konsumenter, därav lyder privatleasingavtal och dess villkor under 
AVLK. Av doktrin framgår att bedömningsprinciperna enligt 3 § AVLK i stor del 
överensstämmer med 36 § AvtL men att skälighetsbedömningen enligt AVLK är generell och 
frikopplad från situationer som följer av enskilda fall. Skälighetsbedömningen enligt AVLK är 
istället mer klausulinriktad och koncentrerad på vad som normalt sett ska anses skäligt i 
konsumentförhållanden. I skälighetsbedömningen finns en princip om balans, det innebär att 
villkor inte får medföra en betydande obalans mellan avtalsparterna om det medför en nackdel 
för konsumenten.76 I förarbetena till AVLK framfördes att ett avtalsvillkor typiskt är att anse 
som otillbörligt mot konsument om: 
 
"Det med avvikelse från dispositiva rättsregler gav näringsidkaren en förmån eller berövade 

konsumenten en rättighet och därigenom åstadkom en sådan snedbelastning i fråga om 
parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet, att en genomsnittligt sett rimlig balans 

mellan parterna inte längre var för handen."77 
 

Liknande motivation framkommer av direktivet till vilket nuvarande AVLK vilar på. Av 
direktivet framgår att villkor ska anses oskäliga om de står i strid med kravet på god sed och 
det medför en betydande obalans mellan parternas rättigheter och skyldigheter samt att 
obalansen medför en nackdel för konsumenten.78 

Avtalsvillkor som prövas enligt generalklausulen i 3 § AVLK kan i huvudsak urskiljas i 
tre kategorier. För det första, de villkor som strider mot tvingande lagstiftning som exempelvis 
KkL, KkrL och tvingande allmänna rättsprinciper. För det andra, de villkor som väsentligt 
avviker från dispositiva rättsregler. Slutligen de villkor som är vilseledande eller oklara för 
konsumenten. Villkoren som prövas enligt 3 § AVLK analyseras på grundval utifrån dess 
semantik, även kallad semantisk tolkning där villkorets lydelse och innebörd står i fokus.79 

Dispositiva rättsregler används när tvingande civilrättslig reglering saknas, hyra av lös 
sak eller privatleasing saknar direkt tillämpbara stöd i lag, då måste bedömningen göras utifrån 

                                                 
74 Prop. 1994/95:17 - oskäliga avtalsvillkor m.m., s 16.  
75 Bernitz, U., standardavtalsrätt, s. 187.  
76 Bernitz, U., standardavtalsrätt, s. 188 – 189.  
77 Prop. 1971:15 - Kungl. Majrts proposition nr 15 år 1971, s. 70 f. 
78 Rådets direktiv 93/13/EEG, art 3 p 1.  
79 Bernitz, U., standardavtalsrätt, s. 189. 
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dispositiv rätt och utfyllnad till angränsande lagstiftning för att fastställa och klargöra om det 
föreligger en rimlig prestationsfördelning mellan parterna. Å ena sidan kan avtalsvillkor 
ogiltigförklaras med stöd i dispositiv rätt genom 3 § AVLK. Å andra sidan ska det klarläggas 
att ett villkor som strider mot dispositiv rätt inte av sig självt är att anse som oskäligt, avgörande 
i bedömningen blir huruvida avtalsvillkoret utifrån dispositiv rätt förhåller sig till en rimlig 
balans mellan parternas inbördes prestationer, rättigheter och skyldigheter.80 

Villkorslistan stadgades i direktivet till vilket AVLK vilar på, listan räknar i punktform 
upp typer av avtalsvillkor som normalt sett ska anses oskäliga i ett konsumentförhållande.81 Av 
direktivets 3 art. 3 p. framgår att listan är vägledande men inte uttömmande uppräkning av 
villkor som kan anses oskäliga.82 Villkorslistan infördes inte som bilaga till lagtexten i AVLK 
utan återfinns i förarbetena till lagen.83 Villkorslistan består av 17 punkter som normalt ska 
anses oskäliga att som näringsidkare införliva i standardavtal mot konsument. Varje enskild 
punkt kommer inte att redovisas dock kan punkterna i villkorslistan grupperas in i fyra 
huvudsakliga indelningar. Först villkor som består av oskäliga långtgående 
friskrivningsklausuler. Sedan villkor som medför en orimlig fördelning i prestation mellan 
avtalsparterna där prestationsfördelningen medför en nackdel för konsumenten. För det tredje 
villkor som placerar en oskälig börda på konsumenten. Slutligen de villkor som medför en 
orimlig balans som kan antas ge näringsidkaren ensidig rätt att diktera avtalsförhållandets 
viktigaste omständigheter eller ger näringsidkaren möjligheten att bryta avtalet.84 

3.5 Avtalslagens 36 § och avtalsrättsliga principer  
Avtalslagens förarbeten tillkom för över hundra år sedan vilket medför problematik då den 
moderna avtalsrätten har utvecklats, expanderats och nyanserats sedan lagen tillkom.85 
Allmänna avtalsrättsliga principer och bestämmelserna i AvtL bör därför iakttas koherent när 
avtalsrättsliga tvister eller problem uppstår.86 Ulf Bernitz87 framhäver att AvtL är förlegad, 
ofullständig och präglas av påtaglig ålderdomlighet.88 

Lagstiftaren belyser i förarbetena till AvtL att den förmögenhetsrättsliga lagstiftningen 
bygger på avtalsrättsliga principer som avtalsfrihet och avtalsbundenhet samt att vikten av 
dessa principers innebörd har skiftat med tiden. Bland annat genom att det i äldre rätt inte 
förelåg lika stor möjlighet att inskränka avtalsfriheten som det gör idag. I takt med 
inkorporeringen och harmoniseringen av konsumentdirektivet och tillkomsten av nya KkL 
samt KkrL ändrades restriktiviteten gällande att inskränka avtalsfriheten. Det ansågs vara av 
vikt att införa skydd för de svagare avtalsparterna, exempelvis konsumenträttslig lagstiftning.89 

Avtalsrätten bygger på vissa grundläggande principer, en av dessa är som tidigare nämnt 
principen om avtalsfrihet. Avtalsfrihet innebär varje människas rätt att fritt ingå avtal med 
andra kontrahenter och att bestämma avtalets innehåll. Om avtal sluts mellan parter följer 
rättigheter, skyldigheter och prestationer, för att säkerställa att avtalet efterföljs och att parterna 
presterar vad som är utlovat finns principen om avtalsbundenhet. Avtalsbundenhet innefattar 
principen om att avtal ska hållas, pacta sunt servanda, och innebär att kontrahenterna ska 

                                                 
80 Bernitz, U., standardavtalsrätt, s. 190. 
81 Rådets direktiv 93/13/EEG.  
82 Rådets direktiv 93/13/EEG, 3 art 3p.  
83 Prop. 1994/95:17 - oskäliga avtalsvillkor m.m., s. 92 – 94.  
84 Bernitz, U., standardavtalsrätt, s. 194. 
85 Prop. 1915:83 - Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
86 Ramberg, J., Ramberg, C., allmän avtalsrätt, s. 18.  
87 Författare och professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet. 
88 Bernitz, U., standardavtalsrätt, s. 13 – 15.  
89 Prop. 1975/76:81 - med förslag om ändring i lagen (1915:218) m.m., s. 10 - 11.  
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uppfylla sina avtalslöften.90 Som tidigare nämnts var synen när förarbetena tillkom till AvtL 
att principerna om avtalsfrihet och avtalsbundenhet inte skulle inskränkas, när lagen tillkom 
slöts avtal på annorlunda vis då exempelvis internet och således e-handeln inte fanns. På senare 
tid och tydligt genom konsumentdirektivets inkorporering och harmonisering skapades en mer 
tillåtande syn att inskränka avtalsfriheten och avtalsbundenheten i syfte att försvara svagare 
avtalsparter.91 

Med erkännandet av avtalsbundenhet och principen om pacta sunt servanda tillkom 
undantag från huvudregeln att avtal ska hållas. Avtal måste inte hållas under alla 
omständigheter, därav principen om pacta non sunt semper servanda. I takt med att misstag 
uppdagas eller omständigheterna förändras kan ena avtalsparten önska frånträda avtalet 
exempelvis genom att ångra sig eller avbeställa. Huvudregeln är att avtal ska hållas men med 
vissa restriktioner, därav har konsumenträttsliga regler tillkommit i syfte att skydda 
konsumenten från näringsidkaren då konsumenten normalt sett är att anse som en svagare 
avtalspart. Genom att stifta tvingande rättsregler till konsumentens fördel önskar lagstiftaren 
stärka konsumentens möjligheter att via lagreglerade sanktioner kräva vissa åtgärder av 
näringsidkaren. Det är av den anledningen som konsumenträttslig lagstiftning är indispositiv 
då de ska syfta till att alltid ge konsumenten ett grundläggande skydd till vilket hen kan nyttja 
i de fall näringsidkaren i sin starkare ställning utnyttjar konsumentens svagare ställning. På så 
vis är tvingande rättsregler ett undantag från principen om pacta sunt servanda, oavsett om 
parterna avtalar bort tvingande rättsregler gäller lagen före avtalet.92 

Avtalslagens generalklausul i 36 § AvtL tillkom år 1976, bestämmelsen syftar till att 
jämka eller åsidosätta oskäliga avtalsvillkor. Av propositionen till 36 § AvtL framgår att 
domstolen vid skälighetsbedömning av avtalet ska iaktta hela avtalet i vilket villkoret ingår. 
Av propositionen framgår av lagstiftaren ett särskilt syfte att skydda konsumenten och att 36 § 
AvtL ska fungera som ett komplement till AVLK:s förbud mot oskäliga avtalsvillkor.93 Enligt 
36 § AvtL kan ett avtal ogiltigförklaras eller jämkas ned om ett avtalsvillkor är oskäligt, även 
om avtalsparterna var överens vid avtalsförhandlingarna. Vid skälighetsbedömning placeras 
stor vikt på avtalsparternas inbördes styrkeförhållande.94 

Av förarbetena till 36 § AvtL framgår att tvingande civilrättsliga regler har använts för 
att ge vägledning vid bedömning av bland annat arrende och hyra, däri innefattas hyra av lös 
sak.95 Det framgår även att AVLK ger KO möjligheten att ogiltigförklara avtalsvillkor vid 
PMD och att PMD:s domslut kan tas i beaktning vid skälighetsbedömningen av ett avtalsvillkor 
i allmän domstol. Det framhävs dock att PMD:s domslut nödvändigtvis inte måste följas då 
marknadsrättsliga bedömningar av avtalsvillkor skiljer sig från civilrättsliga bedömningar 
eftersom domstolen vid en civilrättslig skälighetsbedömning får iaktta förutsättningar i det 
specifika fallet. Med andra ord innebär en prövning av avtalets villkor olika tillvägagångssätt 
och olika sanktioner beroende på om KO för talan vid PMD med grund i AVLK eller om 
konsumenten för talan mot näringsidkaren i allmän domstolen enligt 36 § AvtL. Vid en 
skälighetsbedömning av avtalsvillkoren enligt 36 § AvtL får domstolen iaktta omständigheter 
i det specifika fallet och komma till ett beslut i det specifika fallet medan PMD:s beslut är av 
marknadsrättslig karaktär och syftar till att i framtiden förbjuda samma eller väsentligt samma 
villkor.96  
  

                                                 
90 Ramberg, J., Ramberg, C., allmän avtalsrätt, s. 27. 
91 Ramberg, J., Ramberg, C., allmän avtalsrätt, s. 28.  
92 Ramberg, J., Ramberg, C., allmän avtalsrätt, s. 29 och 31. 
93 Prop. 1975/76:81 - med förslag om ändring i lagen (1915:218) m.m., s. 1. 
94 Ramberg, C., Malmströms civilrätt, s. 107 – 108.  
95 Prop. 1975/76:81 - med förslag om ändring i lagen (1915:218) m.m., s. 11.  
96 Prop. 1975/76:81 - med förslag om ändring i lagen (1915:218) m.m., s. 26 - 28.  
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4. Allmänna avtalsvillkor 

4.1 Inledning 
Det är i skrivande stund upp till varje leasegivare att utforma de avtalsvillkor som ska gälla vid 
privatleasing. Dessa villkor varierar en del i omfattning och utformning mellan de olika 
aktörerna. Det finns dock en rad olika bestämmelser som alltid finns med i de allmänna 
avtalsvillkoren. Avtalen innehåller ofta olika typer av villkor som ger leasegivaren ett betydligt 
mer omfattande skydd gentemot konsumentens skydd vid privatleasing. De fyra bestämmelser 
som denna uppsats kommer att fokusera på är några av de villkor som kan komma att påverka 
konsumenten negativt. Den gemensamma problematiken i dessa villkor är den obalans som 
kan komma att uppstå mellan parterna. Det är även i dessa bestämmelser tydliga skillnader 
mellan konsumentens skydd vid köp av vara kontra konsumentens skydd vid leasing av bil. 
Liknande problematik har tidigare belysts i en promemoria från Konsumentverket där en rad 
olika avtalsvillkor granskats och ifrågasatts.97 

Den första bestämmelsen som kommer redogöras för är både konsumentens rätt att 
frånträda avtalet och leasegivarens rätt att frånträda avtalet. Den andra bestämmelsen är 
reklamationsrätten från konsumentens sida. Den tredje bestämmelsen är den om skötsel och 
bruk av fordonet. Här kommer fokus att ligga på vad som anses vara normalt slitage och vad 
som anses vara onormalt slitage samt vad det har för effekt på privatleasingavtalet. Slutligen 
kommer bestämmelsen om hur månadskostnaden ska bestämmas och hur den regleras i avtalet 
att redogöras för.  

4.2 Rätten att frånträda avtalet 
Det som är gemensamt för alla allmänna avtalsvillkor som analyserats är att konsumenten har 
en undersökningsplikt som ska uppfyllas innan avtalet fullgörs. I detta skede har konsumenten 
möjlighet att på olika sätt åberopa eventuella fel i varan. Denna bestämmelse stadgas i alla de 
avtalsvillkor som analyserats men den framställs på olika sätt. Eftersom konsumenten och 
återförsäljaren inte har något avtal sinsemellan är det vanligast att avtalet stadgar att 
konsumenten ska göra anspråk på eventuella fel eller brister i bilen till leasegivaren som i sin 
tur riktar dessa krav mot återförsäljaren. Det finns dock undantag där det framgår av 
avtalsvillkoren att leasegivaren överlåter reklamationsrätten direkt till konsumenten i och med 
detta kan konsumenten direkt mot leverantören göra anspråk på ursprungliga fel i vara.98 Skulle 
konsumenten få igenom sina anspråk om fel i varan görs i normalfallet en avräkning på 
kommande leasingavgifter. Möjligheten för konsumenten att frånträda avtalet stadgas endast i 
en aktörs allmänna avtalsvillkor. Den aktör som reglerat att konsumenten får säga upp avtalet 
i förtid har utformat uppsägningen så att återstående tid av leasingavtalet beräknas mot en 
procentsats som leder till en uppsägningsavgift för konsumenten.99 

Till skillnad från konsumentens möjlighet att säga upp avtalet i förtid har leasegivaren 
en rad olika möjligheter att göra det samma. Något som är gemensamt för alla omnämnda 
aktörers allmänna avtalsvillkor är en omfattande lista på när leasegivaren har rätt att mot 
konsumenten säga upp leasingavtalet. Även här skiljer sig bestämmelserna åt i omfattning och 
utformning. Leasegivaren kan med omedelbar verkan säga upp avtalet med konsumenten om 
hen är sen med betalning av leasingavgiften. Tidsfristen för när konsumenten anses vara sen 
med betalning till sådan grad att uppsägning kan aktualiseras sträcker sig från en dag upp till 
en månad i de olika aktörernas avtal. 
                                                 
97 Ekelöf, M., Fröcklin, E., Granskning avtalsvillkor privatleasing, Dnr: 2015/431.  
98 Se bilaga 1, § 3.2. 
99 Se bilaga 1, § 10.1. 
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“Leasegivaren äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och genast återta 
objektet utan att anlita myndighet när: a) Leasetagaren inte erlägger betalning senast 

fastställd dag.”100 
 
Avtalet kan även sägas upp om konsumenten inte sköter om bilen enligt vad som är 
överenskommet enligt avtalet.101 Till sist kan leasegivaren säga upp avtalet med omedelbar 
verkan om konsumenten försätts i konkurs eller hamnar i obestånd.102 

Vid uppsägning av privatleasingavtalet ska konsumenten ersätta leasegivaren med den 
ekonomiska förlust som uppsägningen medfört. Denna typ av bestämmelse finns i samtliga 
analyserade aktörers allmänna avtalsvillkor men även här är utformningen av villkoren 
varierande. Det kan till exempel vara att konsumenten ska till leasegivaren erlägga en 
procentuell del av de återstående leasingavgifterna: 
 

“Ersättning uppgående till fyrtio (40) procent av summan av de kvarstående icke förfallna 
leasingavgifterna. Ersättningen per kvarstående månad ska dock aldrig understiga ett tusen 

(1000) kronor.”103 
 

Ett annat exempel är att leasegivaren vid uppsägning av avtalet kräver konsumenten på 
mellanskillnaden av fordonets bokförda restvärde och nettoförsäljningsvärdet som 
leasegivaren erhåller vid försäljning av fordonet.104 Ett tredje exempel är att fordonets 
beräknade aktuella restvärde jämförs med verkligt nettovärde och konsumenten ska då ersätta 
leasegivaren med mellanskillnaden.105 Gemensamt för samtliga analyserade avtalsvillkor är att 
dessa regler ska tillämpas då förtida uppsägning sker. Oavsett om konsumenten sagt upp avtalet 
i förtid eller om uppsägningen kommer från leasegivaren.  

4.3 Reklamationsrätt 
Konsumentens reklamationsrätt gentemot leasegivaren framgår av de allmänna avtalsvillkoren 
men likt konsumentens rätt att frånträda avtalet skiljer sig de allmänna avtalsvillkoren åt i både 
utformning och omfattning. Eftersom det är leasegivaren som köper bilen av återförsäljaren 
och att konsumenten sedan av leasegivaren leasar bilen är det vanligast att konsumenten via 
leasegivaren ska åberopa fel. Konsumenten riktar alltså sina anspråk mot leasegivaren som i 
sin tur riktar dessa mot återförsäljaren. Reklamationsrätten är som nämnt ovan en viktig del i 
konsumentens skydd gentemot näringsidkaren. Denna rätt stadgas inte utförligt i något av de 
allmänna avtalsvillkoren som analyserats i denna uppsats. 

Vad som är gemensamt för samtliga avtalsvillkor som analyserats i denna uppsats är att 
konsumenten har en undersökningsplikt vid leveransen och ska sedan skicka in en bekräftelse 
till leasegivaren att hen mottagit bilen. Vid detta tillfälle har konsumenten möjligheten att 
upptäcka eventuella fel och reklamera dessa.106 Ett exempel på hur konsumentens 
reklamationsrätt framgår av avtalet är när en aktör använt sig av ordalydelsen i 23 § KkL. Där 
har konsumenten möjlighet att reklamera fel i fordonet om det sker inom skälig tid från det att 
konsumenten märkt eller borde ha märkt felet, reklamation kan dock inte ske senare än tre år 

                                                 
100 Se bilaga 2, § 14.a. 
101 Se bilaga 1, § 10.2, bilaga 2, § 14.c, bilaga 3, § 14.1.c. 
102 Se bilaga 1, § 10.2, bilaga 2, § 14.d, bilaga 3, § 14.1.c. 
103 Se bilaga 1, § 10.1. 
104 Se bilaga 3, § 14.2.c.  
105 Se bilaga 2, § 16. 
106 Se bilaga 1, § 3.1, bilaga 2, § 3, bilaga 3, § 8.4. 
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efter leveransen.107 Det framgår dock inte av bestämmelsen vad denna reklamationsrätt innebär 
utan bara att konsumenten har möjlighet att reklamera varan. Det framgår heller inte vilka krav 
som konsumenten kan rikta mot leasegivaren. 

Ett annat exempel på hur reklamationsrätten utformats är när leasegivaren överlåter sina 
rättigheter att göra påföljd gällande mot återförsäljaren till konsumenten. Detta innebär att 
konsumenten då kan åberopa sina anspråk om fel i vara direkt till återförsäljaren istället för att 
vända sig till leasegivaren.108 Om återförsäljaren inte fullgör sina skyldigheter mot 
konsumenten inom skälig tid kan konsumenten istället vända sig till leasegivaren.109 Här 
framgår även av bestämmelsen att konsumenten inte har rätt att hålla inne med betalning eller 
göra eventuella avdrag på leasingavgiften som säkerhet för att kraven genomförs. Med 
undantag för de fall då återförsäljaren inte fullgjort sina skyldigheter och att konsumenten 
därmed riktat sitt anspråk mot leasegivaren.110 

Ett tredje exempel på hur reklamationsrätten varierar i utformning är där aktören i ett 
stycke stadgar att återförsäljaren ansvarar för avhjälpande eller omleverans och eventuella fel 
eller brister i bilen.111 Tydligast blir detta där de allmänna avtalsvillkoren stadgar att 
leasegivaren inte garanterar skicket eller lämpligheten av fordonet för konsumenten. 
 
“Leasegivaren garanterar inte Fordonets kvalitet, prestanda och skick eller dess lämplighet 

för leasetagaren.”112 
 
Även i detta avtal överlämnar leasegivaren sina rättigheter till konsumenten så att konsumenten 
direkt ska vända sig till återförsäljaren vid eventuella fel eller brister i bilen.113 I detta avtal 
tillkommer dock en bestämmelse som reglerar vilka fel konsumenten kan åberopa för att vara 
berättigad kostnadsfria åtgärder. Denna bestämmelse stadgar även att andra fel som faller 
utanför vad som anses vara väsentliga fabrikationsfel inte berättigar konsumenten någon rätt 
att innehålla betalning eller få avdrag på leasingkostnaden. Skulle det vara så att felet är ett 
väsentligt fabrikationsfel och att konsumenten inte kan bruka fordonet ska hen ändå 14 dagar 
från det att felet konstaterats fortsätta betala leasingkostnader i enlighet med avtalet. 
 
“Om det uppkommit ett väsentligt fabrikationsfel på Fordonet och detta har konstaterats av 
en SWEDAC-auktoriserad besiktningsman som innehar branschmässig och relevant kunskap 
om det aktuella felet har Leasetagaren rätt att få felet åtgärdat utan kostnader för denne. Vid 

åtgärdande där Leasetagaren inte kan bruka Fordonet ska Leasetagaren under en period 
från 14 dagar efter det att fabrikationsfelet konstaterats tills bilen är åtgärdad inte betala 

leasingavgiften. Leasetagaren ska ansvara för att besiktning utförs enligt ovan och om 
väsentligt fabrikationsfel konstaterats vid besiktningen ska Leasegivaren ansvara för 

kostnader för besiktningen. Om åtgärdande inte sker inom skälig tid har Leasetagaren rätt 
att häva avtalet.”114  

                                                 
107 Se bilaga 2, § 3.  
108 Se bilaga 3, § 8.1. 
109 Se bilaga 3, § 8.2.  
110 Se bilaga 3, § 8.5.  
111 Se bilaga 1, § 3.3. 
112 Se bilaga 1, § 3.4. 
113 Se bilaga 1, § 3.2. 
114 Se bilaga 1, § 3.5. 
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4.4 Normalt slitage  
Normalt slitage kan definieras som det slitage som kan förväntas på en bil efter att den brukats 
under leasingperioden, som normalt löper under tre år. Detta slitage ser inte enbart till de yttre 
aspekterna som till exempel stenskott, repor i lacken eller slitage på klädseln i bilen, det tar 
även hänsyn till de inre aspekterna som till exempel slitage på motorn.115 

Motorbranschens riksförbund har tillsammans med en rad olika aktörer på marknaden 
tagit fram en broschyr om privatleasing.116 Något som tas upp i broschyren är bildexempel och 
förklaringar till vad som är att anse som normalt slitage och vad som är att anse som onormalt 
slitage. Alla privatleasingavtal reglerar hur konsumenten förväntas sköta om bilen och i vilket 
skick den ska återlämnas för att anses ha skötts om i enlighet med avtalsvillkoren.117 

Av de allmänna avtalsvillkoren framgår att när bilen återlämnas efter avslutad 
leasingperiod ska den, till en av leverantören godkänd verkstad, besiktigas. Denna besiktning 
är vad som kommer att ligga till underlag för vad som enligt avtalet ska betraktas som normalt 
slitage och vad konsumenten eventuellt har att erlägga för betalning för det som anses som 
onormalt slitage. Det normala slitaget motsvarar normalt fordonets värdeminskning under 
leasingtiden, med andra ord vad som enligt avtalet är att anse som en rimlig värdeminskning. 
Om det även enligt verkstaden föreligger onormalt slitage är detta utöver vad leasegivaren 
beräknat att värdeminskningen på fordonet skulle vara och detta leder till att konsumenten får 
ersätta leasetagaren för de kostnaderna. 

Bedömningen av vad som är normalt slitage och vad som är onormalt slitage framgår i 
begränsad utsträckning av aktörernas allmänna avtalsvillkor, dessa villkor är ofta stadgade i en 
medföljande bilaga eller broschyr till avtalet. Där listas vad som enligt aktören är att anse som 
normalt slitage och vad som är onormalt slitage, ofta förtydligas texten även med bildexempel 
för konsumenten att titta på. Exempel på vad som anses som normalt slitage är till exempel 
repor i lacken som går att polera bort medan onormalt slitage är repor som är djupa nog att de 
skrapat fram grundfärg eller underliggande material, plast eller metall.118 Av en annan aktör 
har normalt slitage bedömts vara repor som går att polera bort medan onormalt slitage är repor 
som är över 100 millimeter långa.119 Även bedömningen av när ett stenskott är att anse som 
normalt slitage eller onormalt slitage skiljer sig åt aktörerna emellan. Generellt sett är ett 
stenskott där det finns sprickbildning och som påverkar sikten för föraren att anse som onormalt 
slitage. Sammanfattningsvis är det en helhetsbedömning som ska göras vid återlämnandet av 
bilen. Slitaget påverkar fordonets andrahandsvärde och att det är restvärdet som ligger till grund 
för den ursprungliga leasingavgiften. 

4.5 Månadskostnaden 
En av de största orsakerna till att privatleasing har blivit allt mer vanligt förekommande är att 
konsumenten inte behöver erlägga någon kontantinsats eller ta något lån för att kunna bruka en 
ny bil. Istället ska konsumenten erlägga en månatlig leasingavgift till leasegivaren.120 Denna 
månadsavgift beräknas från och med leveransdagen och fram till leasingperiodens upphörande, 
normalt tre år framåt i tiden.  

Leasingavgiften stadgas på olika sätt i aktörernas allmänna avtalsvillkor, även här i olika 
omfattning och utformning. Några aktörer har valt att i sina allmänna avtalsvillkor specificera 
hur beräkningen av leasingavgiften görs, andra aktörer har valt att lämna detta okommenterat. 

                                                 
115 MRF, Privatleasing – att tänka på när du leasar bil, s. 12 – 13. 
116 MRF, Privatleasing – att tänka på när du leasar bil. 
117 Se bilaga 1, § 11, bilaga 2, § 5, bilaga 3, § 3. 
118 Se bilaga 4.  
119 Volkswagen Financial Services, Skötselguide, s. 13 och 16 – 18.  
120 Råd & Rön, Olsson, M., Ny bil eller privatleasing. 
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Gemensamt för de avtal som stadgat denna uträkning är att bilen som leasegivaren förskaffat 
från återförsäljaren ligger till grund för beräkningen, inklusive den extrautrustning som valts 
till av konsumenten.121 Det är fordonet som ligger till grund för beräkningen men det är viktigt 
att förstå eftersom leasingavgiften ska motsvara bilens restvärde vid leasingperiodens 
utgång.122 Alltså en beräkning på hur mycket bilens värde har minskat på en period om 
exempelvis tre år.123  

Grundregeln är att denna månadskostnad som avtalas fram ska vara konstant genom hela 
leasingperioden, med undantag för eventuell dröjsmålsränta och påminnelseavgifter.124 Det 
framgår även av de allmänna avtalsvillkoren i vissa fall.125 De två andra aktörerna har val att 
lägga till en punkt i de allmänna avtalsvillkoren där det framgår att leasingkostnaden kan, under 
vissa omständigheter, komma att förändras under leasingperioden. De orsaker som är 
gemensamma för dessa parter är dels om det sker förändringar i leasegivarens 
anskaffningskostnader samt om det sker förändringar i lag, förordning eller myndighetsbeslut 
som påverkar denna kostnad. Gemensamt för dessa förändringar för leasegivaren är att det av 
villkoret framgår att detta inte ska påverka leasegivaren, vilket leder till att det är konsumenten 
som får ersätta dessa kostnader.126 Däremot saknas bestämmelser för vad som händer om 
kostnaderna minskar för leasegivaren, det vill säga hur månadskostnaden kan komma att bli 
lägre. Sammanfattningsvis har leasegivaren stöd i de allmänna avtalsvillkoren för att höja 
leasingavgiften men konsumenten saknar möjligheten till minskad leasingavgift. 
  

                                                 
121 Se bilaga 3, § 9.  
122 Se bilaga 1, § 7.1. 
123 Råd & Rön, Olsson, M., Ny bil eller privatleasing. 
124 Råd & Rön, Olsson, M., Ny bil eller privatleasing. 
125 Se bilaga 2, § 8. 
126 Se bilaga 1, § 8 och bilaga 3, § 10. 
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5. Analys 

5.1 De lege lata  
Av vad som har kunnat utläsas av doktrin, förarbeten samt Konsumentverkets utredningar kan 
slutsatsen dras att rättsläget är oklart eller i vart fall svårt att fastställa. Praxis från dels allmän 
domstol likväl som avgöranden från ARN saknas gällande privatleasing. Av analyserat 
material framgår att olika parter har annorlunda syn på hur privatleasing ska kategoriseras i 
rättsliga sammanhang. Gemensamt i bedömningen av gällande rätt av privatleasing är dock att 
leasingavtalet är det viktigaste underlaget i den rättsliga bedömningen. Eftersom privatleasing 
faller utanför KkL likväl som KkrL samt de facto att hyra av lös sak är oreglerat i 
konsumenträttslig likväl som i allmän lagstiftning medför det att privatleasingavtal i stora drag 
endast lyder under allmänna kontraktsrättsliga principer och AvtL samt AVLK:s bestämmelser. 

Av förarbetena till 36 § AvtL och 3 § AVLK framgår att oskäliga avtalsvillkor kan 
jämkas eller helt åsidosättas om villkoret medför en sådan snedbelastning mellan parternas 
prestationer att en genomsnittlig rimlig balans inte kan anses föreligga. Ett tydligt syfte med 
konsumentskyddande lagstiftning är att konsumenten ska skyddas från en sådan snedbelastning 
eftersom konsumenten generellt sett är att anse som en svagare avtalspart. Skyddet för 
konsumenten framgår av konsumenträttsliga lagstiftningar som KkL, KkrL och AVLK. Av 
dessa lagstiftningar faller privatleasing utanför den direkta tillämpningen av både KkL och 
KkrL vilket innebär att den enda kvarstående konsumentskyddande lagstiftningen är AVLK. 
Begränsning av lagstiftning medför att konsumenten inte har ett preventivt skydd eller 
grundläggande rättigheter i form av krav som konsumenten kan ställa mot näringsidkaren, som 
exempelvis reklamationsrätt. 

Om en konsument köper en bil kontant av en näringsidkare gäller KkL i sin helhet, vilket 
medför ett grundläggande skydd för konsumenten, exempelvis reklamationsrätt. Konsumenten 
kan således rikta krav mot näringsidkaren för så kallade ursprungliga fel i vara, tre år från det 
att konsumenten mottog varan. Om konsumenten istället väljer att finansiera sitt bilköp genom 
att delbetala köpeskillingen på kredit gäller både KkL:s och KkrL:s bestämmelser. KkL gäller 
mot återförsäljaren med samma möjlighet att rikta krav mot denne som medföljer om 
konsumenten betalar bilen kontant. Däremot följer ytterligare konsumenträttsligt skydd mot 
kreditgivaren enligt KkrL om konsumenten väljer att finansiera sitt bilköp genom avbetalning. 
På så vis kan konsumenten i första hand rikta krav mot återförsäljaren vid fel i vara och i andra 
hand rikta krav mot kreditgivaren om återförsäljaren inte fullgör sina förpliktelser enligt avtalet 
i enlighet med 29 § KkrL. 

Problematiskt i bedömningen blir om privatleasingavtalet i någon mån innefattar en 
möjlighet för konsumenten att efter leasingperioden köpa det leasade objektet. Om en sådan 
klausul finns i avtalet skulle argumentation kunna föras att avtalet bör ses som ett förtäckt 
kreditavtal och således kunna anses falla inom ramen för KkrL:s bestämmelser. 

En viktig förutsättning vid bedömningen om det är möjligt att privatleasing skulle 
omfattas av konsumentskyddande lagstiftning är att äganderätten till varan i något skede ska 
tillfalla konsumenten. Huvudregeln av leasing torde ändå vara att avtalet ska ses som en form 
av långtidshyra där leasingavtalet endast innefattar en så kallad nyttjanderätt av varan och att 
varans äganderätt aldrig ska överföras mellan parterna. Detta medför i realiteten att 
huvudregeln enligt oss ska vara att privatleasingavtal är ett avtal om långtidshyra och inte ett 
förtäckt kreditavtal. 

Privatleasing som rättsområde är som tidigare nämnt oprövat och även relativt ungt i 
rättsliga sammanhang. Eftersom privatleasingavtalet är den primära källan för bedömning är 
avtalsrättsliga principer och avtalsrättslig lagstiftning tillämplig. Till den avtalsrättsliga 
lagstiftningen hör AvtL och AVLK. Utöver avtalsrättsliga regler och principer ska 
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privatleasingavtal även stämma överens med vad som framgår av dispositiv rätt. Hur den 
dispositiva rättens omfattning ska bedömas är i skrivande stund oklart. Konsumentverket har i 
flera uttalanden och i sitt tillsynsarbete baserat sin bedömning av dispositiv rätt inom 
privatleasing i en relativt bred kontext. Konsumentverket har i sitt tillsynsarbete utfört 
analogier, utfyllnader och jämförelser med KkL samt KkrL när de hänvisat till dispositiv rätt 
vid bedömningen av privatleasing. 

Gällande rätt vid privatleasing ska i huvudregel baseras på leasingavtalet med ett 
betydande inslag av avtalsfrihet där restriktioner i form av tvingande lagstiftning är mycket få, 
om inte i nuläget obefintliga, eftersom KkL och KkrL inte anses omfatta privatleasing. Då 
allmän lagstiftning eller speciallagstiftning saknas vad gällande hyra av lös sak och leasing inte 
anses omfattas av KöpL medför det att avtalets innehåll i regel är föremål för förhandling utan 
begränsningar i såväl allmän lagstiftning som speciallagstiftning. Privatleasing är alltså en 
finansieringsform som faller mellan lagregleringar där avtalsfriheten är mycket stor mellan 
parterna där direkt tillämplig lagstiftning är AvtL och AVLK. Sammanfattningsvis kan de lege 
lata gällande privatleasing anses omfatta avtalet i första hand med möjligheten att i efterhand 
jämka eller åsidosätta det avtalade innehållet med generalklausulerna i respektive lagstiftning, 
med andra ord 36 § AvtL och 3 § AVLK. 

5.1.1 Verkningarna av gällande rätt i praktiken 
Av förarbetena till konsumenträttslig lagstiftning framgår att svensk konsumenträtt bygger på 
en skyddsprincip om att konsumenten är en avtalspart som behöver ett lagstadgat skydd då 
konsumenten är att anse som en svagare avtalspart. I konsumentdirektivet och av förarbetena 
till AVLK framgår denna skyddsprincip tydligt. Om avtalsvillkor mellan konsument och 
näringsidkare, med avvikelser från dispositiva rättsregler, ger näringsidkaren en förmån, eller 
berövar konsumenten en rättighet och därav åstadkommer en sådan snedbelastning i parternas 
rättigheter, skyldigheter och prestationer enligt avtalet så att en genomsnittlig rimlig balans 
mellan parterna inte längre kan anses föreligga är avtalsvillkoren oskäliga. Skyddsprincipen 
kombinerat med generalklausulerna i 36 § AvtL och 3 § AVLK ger konsumentkollektivet ett 
visst skydd dels då konsumenten kan stämma näringsidkaren vid allmän domstol samt KO:s 
möjlighet att få ett avtalsvillkor prövat av PMD. 

Verkningarna av att allmän såväl som konsumenträttslig lagstiftning inte reglerar 
finansieringsformen leasing medför att konsumentens avtal med leasegivaren stadgar parternas 
förpliktelser, rättigheter och skyldigheter. Enligt oss är det problematiskt att en konsument har 
tvingande lagstiftning till skydd när hen köper en bil eller väljer att betala av den på avbetalning 
men inte när konsumenten privatleasar. Självklart gäller även avtalet mellan konsumenten och 
näringsidkaren även vid köp och avbetalningsköp, men konsumenten har grundläggande 
rättigheter som inte får avtalas bort då KkL och KkrL är tvingande. En konsument har i de 
flesta avtal med en näringsidkare ett skydd enligt någon konsumenträttslig lagstiftning. Frågan 
är då hur kan det vara förenligt att privatleasing står utanför direkt tillämplighet av dessa skydd. 
Leasingavtalen är ofta fyllda med information, förpliktelser och prestationer som åligger 
konsumenten men i vissa fall vaga eller till och med oskäliga villkor när avtalet stadgar 
näringsidkarens prestationer och skyldigheter. Med grund i vad som ovan nämnts kommer 
nedan en redogörelse för vissa villkor om privatleasing att belysas och utredas. 

5.2 Oskäliga avtalsvillkor 
De allmänna avtalsvillkoren som analyserats till denna uppsats är fyllda med olika former av 
friskrivningar. Eftersom det inte finns någon reglerad marknad är det upp till leasegivaren att 
utforma dessa avtal. Analysen kommer fortsättningsvis att bygga på avtalstolkningar av vissa 
allmänna avtalsvillkor där angränsande lagstiftning och regler kommer användas analogt för 
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att påvisa avtalsvillkorens oskälighet i konsumentförhållanden. Jämförelser mellan 
konsumentens rättigheter vid köp av bil kommer ställas mot konsumentens rättigheter och 
skyldigheter vid privatleasing i syfte att belysa konsumentens rättsliga ställning vid 
privatleasing och hur det skiljer sig mot konsumentens rättsliga ställning vid köp av bil. 

5.2.1 Normalt slitage 
Vid leasingperiodens slut ska bilen återlämnas och i samband med detta återlämnande ska en 
besiktning av fordonet genomföras där det ska avgöras vad som är att anse som normalt slitage 
på det skick som fordonet återlämnas i. Denna bedömning ska göras eftersom ett av 
avtalsvillkoren är att konsumenten ska ersätta leasegivaren för det som är att anse som onormalt 
slitage. Konsumenten får i samband med att avtalet om privatleasing ingås en skötselguide som 
visar vad leasegivaren bedömer är normalt slitage och vad som är att anse som onormalt slitage. 
Denna guide är likt avtalet i sin helhet väldigt varierande i sin omfattning och tydlighet. I vissa 
fall har leasegivaren i sin skötselguide reglerat att normalt slitage är skador som understiger 
vissa mått. Till exempel repor som går att polera bort och som är under 100 millimeter långa. 
I andra fall har leasegivaren en mer generell formulering på vilka repor som är att anse som 
normalt slitage. Gemensamt för alla de skötselguider som vi analyserat är att repor som går att 
polera bort är normalt slitage. I allmänhet är det ett helhetsintryck av fordonet som ska avgöra 
om bilen skötts enligt överenskommelsen i avtalet eller inte. 

Samtliga analyserade allmänna avtalsvillkor har villkor om så kallat normalt slitage och 
som ovan nämnt kan bestämmelsen innebär stora kostnader för konsumenten vid 
leasingperiodens slut. Vid otydligheter i avtalsvillkor krävs utfyllnad, men vad gällande 
normalt slitage finns ingen angränsande rättsregel att göra analoga tillämpningar till. 
Leasegivarens allmänna avtalsvillkor tillsammans med de eventuella bilagor, vanligtvis 
benämnt återlämningsguide eller skötselguide, blir därmed de ensamt enda underlaget för 
bedömning till huruvida konsumenten kan fylla begreppet normalt slitage med innehåll. Med 
dessa förutsättningar anser vi att leasegivaren i sina allmänna avtalsvillkor rimligen bör 
förtydliga innebörden av begreppet normalt slitage och vad påföljden blir om bilen vid 
återlämnandet inte uppfyller kraven. Av EU-domstolens avgörande framgår att ett avtalsvillkor 
inte är att anses som skäligt enbart med grund i att villkoret är grammatiskt korrekt och formellt 
utformat.127 Avtalsvillkoren angående normalt slitage är enligt oss oklara och vaga i sin 
utformning i avtalen. Villkoren bygger på hänvisningar till olika former av bilagor som ofta är 
separata handlingar. Bilagorna till vilka aktörerna hänvisar är ofta utförliga i hur bedömningen 
av slitaget ska göras, dock är samtliga bilagor i total avsaknad av vad ett eventuellt slitage 
skulle kosta att åtgärda för konsumenten. 

Avsaknaden av prisangivelser medför att leasegivaren i realiteten kan kräva ett visst 
belopp, på grund av slitaget, som konsumenten i förhand såväl som i efterhand inte har någon 
som helst möjlighet att beräkna. En sådan möjlighet för leasegivaren att med stöd i de allmänna 
avtalsvillkoren kräva betalning utan rimlig förutsebarhet resulterar enligt oss i en märkbar 
obalans mellan parterna. Vi anser att i och med avsaknaden av prisangivelser ges leasegivaren 
utrymme att ensidigt ändra eller uppdatera gällande prisangivelser och således placera en 
orimlig och oberäknelig prestationsbörda på konsumenten. Ett avtalsvillkor är ogiltigt enligt 
art. 3.3 p. 1 j konsumentdirektivet om villkoret tillåter näringsidkaren att ensidigt ändra ett 
villkor utan att giltiga skäl anges i avtalet. Likväl kan 3 § AVLK användas för att ogiltigförklara 
allmänna avtalsvillkor som i sin utformning och semantik framstår som oklar för konsumenten. 

                                                 
127 C-26/13 - Kásler och Káslerné Rábai, p. 71. 
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5.2.2 Månadskostnaden 
När parterna ingår avtal om privatleasing är månadskostnaden och vad den innefattas av en 
viktig del, om inte den viktigaste. Denna månadskostnad är en av de största anledningarna till 
att privatleasing blivit allt mer vanligt i Sverige.128 I månadskostnaden ingår bilens premie 
inklusive de tillval som konsumenten valt, försäkring och andra kostnader som hör till avtalet. 
Tillvalen kan bestå av extrautrustning till bilen som till exempel GPS eller backkamera, men 
även vilken motor konsumenten önskar och om särskild klädsel har valts till. 

Månadskostnaden ska i vissa fall vara konstant genom hela avtalstiden, med undantag för 
påminnelseavgifter, i andra fall har leasegivaren i sina allmänna avtalsvillkor stadgat att 
månadskostnaden kan komma att förändras under leasingperioden. Om det är så att 
leasegivaren i samband med förvärvet av leasingobjektet får förhöjda anskaffningskostnader 
leder det till att månadskostnaden blir högre för konsumenten. Skulle det till exempel lagstiftas 
om nya skatter eller att en myndighet skulle göra någon förändring som leder till en ökad 
kostnad för leasegivaren kan detta spegla av sig på konsumentens leasingkostnad. Däremot 
finns det inte stadgat att denna avgift kan komma att sänkas om motsatta händelser skulle ske, 
det vill säga att leasegivaren får minskade anskaffningskostnader. Det leder till en obalans i 
förhållandet mellan leasegivaren och konsumenten, till konsumentens nackdel. 

Villkoren om månadskostnaden vid privatleasingavtal och kreditavtal är i sin utformning 
tillräckligt lika för att en jämförelse mellan dessa två är relevant. Vid denna jämförelse mellan 
villkoren vid privatleasing och KkrL:s bestämmelser om ändring av räntan vid ett kreditavtal 
finner vi tydliga skillnader i villkoren. Det stadgas som tidigare nämnts inte i villkoren vid 
privatleasing att månadskostnaden kan komma att sänkas för konsumenten. Men enligt 17 § 
KkrL ska en kreditgivare tillämpa samma regler som gäller vid en höjning av räntan som vid 
en sänkning av den samma. Det vill säga att samma förutsättningar som ska uppfyllas vid en 
ökning av kostnaden ska tillämpas om dessa förutsättningar i stället leder till en sänkning av 
kostnaden. Vilket i privatleasingvillkoren skulle vara om leasegivaren genom lagändringar 
eller myndighetsbeslut skulle få lägre kostnader för leasingavtalet skulle detta även spegla sig 
i konsumentens månadskostnad som skulle bli lägre. 

5.2.3 Konsumentens reklamationsrätt 
Konsumentens skydd gentemot näringsidkaren är en tydlig röd tråd i konsumentlagstiftningen. 
Konsumenten som är den svagare avtalsparten har merparten av skyddet på sin sida. Men när 
denna lagstiftning inte är tillämplig och konsumenten helt får förhålla sig till avtalet mellan 
leasegivaren och sig uppstår problem. De allmänna avtalsvillkoren innehåller allt som oftast 
inte i närheten samma skydd för konsumenten som den tvingande konsumentlagstiftningen gör. 
Istället har leasegivaren i flera olika allmänna avtalsvillkor friskrivit sig från ansvar. 

Samtliga analyserade allmänna avtalsvillkor nämner i någon mån vad som ska gälla vid 
fel i varan. Villkoren skiljer sig åt i både utformning och omfattning, det ena avtalet baseras 
tydligt på vad som framgår av KkL:s reklamationsregler och en eventuell reklamation ska göras 
till leasegivaren.129 De övriga två aktörerna skriver över sin rätt att rikta krav mot 
återförsäljaren till konsumenten.130 Innebörden av detta blir således att konsumenten övertar 
reklamationsrätten för fel i vara och att den rätten baseras på vad som framgår av köpeavtalet 
mellan återförsäljaren och leasegivaren. Köpeavtalet sluts mellan två näringsidkare vilket 
innebär att den reklamationsrätt som konsumenten övertar baseras på de dispositiva reglerna i 
KöpL. Konsumentköplagens regler är tvingande och mer övergripande. Reklamationsfristen är 
tre år från det att konsumenten mottog varan, alla fel som uppdagas inom sex månader antas 
                                                 
128 Råd & Rön, Olsson, M., Ny bil eller privatleasing. 
129 Se bilaga 2, § 3. 
130 Se bilaga 1, § 3.2, bilaga 3 § 8.  
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ha funnits redan vid avlämnandet och slutligen att fel som meddelas inom två månader från det 
att de upptäcktes ska antas ha kommit in inom tidsfristen. Köplagens reklamationsregler är 
något annorlunda, reklamationsfristen är två år från det att köparen mottog varan, köparen ska 
meddela säljaren om fel i vara inom skälig tid från det att felet uppdagades. Av KöpL framgår 
en undersökningsplikt enligt 31 § KöpL som stadgar att när köparen mottar varan ska hen 
undersöka varan i enlighet med god affärssed, en uttrycklig undersökningsplikt saknas i KkL.  
Konsumentens möjlighet att rikta krav mot återförsäljaren eller leasegivaren försämras därmed 
om villkoren baseras på KöpL:s bestämmelser jämfört med KkL:s bestämmelser. Frågan kan 
då ställas om konsumentens förutsättningar skiljer sig åt om en jämförelse görs mellan att som 
konsument köpa en bil eller att leasa en bil. Om en konsument köper en bil av en bilhandlare 
har konsumenten inte någon undersökningsplikt då en sådan plikt inte framgår av KkL. 
Konsumentens möjlighet att reklamera en köpt vara enligt KkL får inte begränsas av att 
näringsidkaren avtalar om en undersökningsplikt, detta eftersom KkL:s bestämmelser är 
tvingande och att villkor som  är till konsumentens nackdel är utan verkan mot denne enligt 3 
§ KkL. Situationen där konsumenten mottar en köpt bil eller en leasad bil torde enligt oss vara 
likvärdig således kan det inte förväntas att en konsument som mottar en leasad bil ska ha mer 
långtgående kunskaper att upptäcka ett fel i bilen än om konsumenten hade köpt bilen.131 

De analyserade aktörerna har en tydlig begränsning i konsumentens möjlighet att 
reklamera ursprungliga fel i vara. Aktörerna har förenat reklamationsrätten med vissa krav. Ett 
av dessa krav är att felbedömningen måste göras hos en av leasegivaren förbestämd verkstad. 
Det andra kravet är att felet måste vara ett väsentligt fabrikationsfel. Avslutande innehåller 
vissa av de analyserade allmänna avtalsvillkoren en undersökningsplikt för konsumenten. 
Sammantaget medför ovan nämnda avtalsvillkor en otillbörlig nackdel får konsumenten. När 
avtalsvillkor medför en nackdel för konsumenten och parternas rättigheter och skyldigheter 
inte kan anses ligga i balans kan PMD förbjuda att samma eller väsentligt samma avtalsvillkor 
används i framtiden i enlighet med 3 § AVLK. 

Samtliga analyserade allmänna avtalsvillkor nämner förutsättningarna och formkraven 
för reklamationsrätt vid fel i vara. Dock anger ingen av aktörerna utförligt vilka krav 
konsumenten kan rikta mot näringsidkaren när sådana fel föreligger. Avtalsvillkoren är i detta 
hänseende enligt oss ofullständiga och kräver utfyllnad, frågan uppstår då hur utfyllnaden av 
reklamationsrätten ska göras då både KöpL och KkL reglerar sanktionsåtgärder för köparen. 
Vid ursprungliga fel i vara ska en konsument enligt KkL i första hand begära avhjälpande, med 
andra ord meddela näringsidkaren om felet och ge denne möjlighet att laga felet utan kostnad 
för konsumenten. I andra hand kan konsumenten kräva omleverans eller prisavdrag, denna 
rättighet innebär att näringsidkaren ska leverera en ny likvärdig vara eller bevilja ett prisavdrag 
som motsvarar den ekonomiska skada som konsumenten lider på grund av felet i varan. Till 
sist, om felet är av väsentlig betydelse för konsumenten, har hen rätten att häva köpet och kräva 
skadestånd. Hävningsrätten är det sista kravet i ledet av krav som konsumenten kan rikta mot 
näringsidkaren som innebär att konsumenten återlämnar varan och återfår köpeskillingen. 
Utöver de krav som ovan nämnts kan konsumenten även hålla inne med en del av betalningen 
i syfte att säkerställa att kraven mot näringsidkaren efterlevs. 

Principen om lex specialis derogat legem generalem innebär som tidigare nämnts att 
speciallagstiftning tar företräde framför allmän lagstiftning. Detta förhållande framgår tydligt 
mellan KöpL och KkL då det stadgas i 4 § KöpL. Konsumentköplagen är en speciallagstiftning 
som gäller då en konsument köper en lös sak av en näringsidkare och står således över den 
allmänna köprättsliga regleringen i KöpL om dessa förutsättningar föreligger. Å ena sidan är 
situationen att köpa en lös sak och att leasa den inte direkt jämförbart, främst då äganderätten 
aldrig övergår vid leasing. Å andra sidan bör det enligt oss vid en utfyllnad av allmänna 
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avtalsvillkor gällande privatleasing anses ligga närmast i partsförhållandet att göra analogier 
till KkL. Som tidigare nämnts har lagstiftaren i förarbetena till konsumenträttslig lagstiftning 
tydligt angett att konsumenten är en avtalspart som är i behov av grundläggande skydd. Det är 
delvis med denna grund som vi anser att utfyllnad av ofullständiga avtalsvillkor vid 
privatleasing ska göras till KkL. 

Konsumentköplagen bör enligt oss ligga till grund för de krav konsumenten kan rikta 
mot näringsidkaren vid fråga om ursprungligt fel i vara, reklamation. Då påföljder vid 
reklamation inte vidare framgår av de allmänna avtalsvillkoren bör konsumenten vid fel i vara 
av en privatleasad bil ha möjligheten att rikta samma krav mot näringsidkaren som om 
konsumenten hade köpt bilen. En av de analyserade aktörernas villkor gällande 
reklamationsrätt är i utformning och ordalydelse identiskt med vad som redan står stadgat i 
KkL, dessutom förekommer uttryckliga hänvisningar till bland annat 10 och 11 §§ KkL.132  Att 
leasegivaren valt att i de allmänna avtalsvillkoren använda sig av KkL:s bestämmelser är enligt 
oss ett ytterligare bevis på att KkL:s bestämmelser gällande reklamationsrätt ska användas vid 
utfyllnaden av konsumentens möjlighet att rikta krav mot näringsidkaren i de fall 
reklamationsrätt föreligger och avtalsvillkoren inte är tillräckliga. 

5.2.4 Möjligheten att frånträda avtalet från leasegivarens sida  
Till skillnad från konsumentens rätt till reklamation och att frånträda avtalet framgår det tydligt 
i de allmänna avtalsvillkoren hur leasetagaren kan frånträda avtalet. Denna punkt är betydligt 
mer omfattande och detaljerad än konsumentens rätt att frånträda avtalet. I de avtalsvillkor som 
analyserats framgår denna rätt i en egen punkt i avtalet. Bestämmelserna är likt de tidigare 
nämnda villkoren även här olika i sin utformning och omfattning. Det som däremot är 
gemensamt för samtliga aktörer är att omfattningen i denna punkt är väsentligt större när det 
kommer till leasegivarens möjligheter att säga upp leasingavtalet. Variationen i dessa 
bestämmelser är små men ändå inte oväsentliga. I huvudsak bygger leasegivarens rätt att säga 
upp avtalet på konsumentens oförmåga att utföra sina förpliktelser, vanligtvis härleds det till 
konsumentens dröjsmål med betalning. 

Vid en jämförelse av avtalsvillkoren och kreditgivarens möjlighet att säga upp ett avtal i 
förtid vid konsumentens dröjsmål framgår av 33 § KkrL att kravet på när uppsägning får ske 
är när konsumenten är i betydande dröjsmål. Utöver det gäller generellt för kreditavtal enligt 
34 § KkrL att uppsägningstiden gäller om fyra veckor och att om konsumenten inom 
fyraveckorsfristen erlägger betalning hävs uppsägningen av avtalet. Ställer vi dessa lagregler 
mot leasegivarnas avtalsvillkor har konsumenten ett betydligt sämre skydd i avtalsvillkoren än 
vid avtal som omfattas av KkrL.  

Situationen där konsumenten är i dröjsmål med betalning av leasingavgiften jämfört med 
när konsumenten är i dröjsmål med betalning vid kreditköp är enligt oss snarlika och 
jämförbara. Avbetalningsköp på kredit liknar betalning av leasingavgifter i det hänseendet att 
konsumenten har en månatlig avgift som ska betalas till en näringsidkare. Vid dröjsmål med 
betalning från konsumentens sida ska kreditgivaren erbjuda en fyraveckorsfrist. Under denna 
tidsperiod ges konsumenten möjlighet att betala de förfallna skulderna samt de tillkomna 
avgifterna på grund av dröjsmålet. Om konsumenten betalar inom fyraveckorsfristen förlorar 
kreditgivaren möjligheten att återta varan enbart med grund i konsumentens dröjsmål med 
betalning enligt 38 § KkrL. 

Effekten av att leasegivaren i förtid säger upp leasingavtalet innebär dels att bilen 
omedelbart ska återlämnas till leasegivaren men även att konsumenten i någon mån ska ersätta 
den skada som leasegivaren lidit i och med hävningen av avtalet. Det vanliga är att 
mellanskillnaden mellan bilens bokförda värde och marknadsvärde ska ersättas till 
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leasegivaren. Men detta är inte alltid hela sanningen, det förekommer avtalsbestämmelser som 
ger leasegivaren rätt att kräva konsumenten på ytterligare ersättning. Ibland beräknas 
ersättningen genom en procentsats på kvarvarande leasingavgifter och ibland beräknas 
fordonets aktuella restvärde och jämförs sedan med det värdet som leasegivaren kan sälja 
objektet för. Allt detta för att leasegivaren inte ska göra någon ekonomisk förlust när 
leasingavtalet sägs upp i förtid. Konsumenten har därmed ingen möjlighet inom avtalets ramar 
att häva ett beslut från leasegivaren att säga upp leasingavtalet i förtid. 

Av de analyserade allmänna avtalsvillkoren ges konsumenten väsentligt sämre rättigheter 
att efter dröjsmål med betalning stoppa leasegivarens hävning av leasingavtalet. Dessutom 
innehåller ett av de allmänna avtalsvillkoren en på förhand bestämd ersättning som ska utgå 
om leasegivaren eller leasetagaren säger upp leasingavtalet i förtid. Den bestämda ersättningen 
uppgår till 40 procent av summan av de kvarstående icke förfallna leasingavgifterna, med 
förbehåll för ett lägsta värde per månad om minst 1000 kr per kvarstående månad.133 I realiteten 
innebär avtalsvillkoret att om leasingavtalet sägs upp i förtid förpliktas konsumenten betala 40 
procent av samtliga återstående ej förfallna skulder samt med förbehåll om att summan inte får 
understiga 1000 kr per kvarstående månad. Med andra ord kan leasegivaren med stöd i de 
allmänna avtalsvillkoren förpliktiga konsumenten att vid dröjsmål med betalning återge bilen 
samt betala en inte obetydande summa pengar utan att erbjuda konsumenten möjlighet till 
rättelse. Ett sådant villkor medför stora ekonomiska förpliktelser för konsumenten som i 
förlängningen innebär att konsumenten befinner sig i en väsentligt svagare position gentemot 
leasegivaren än vad konsumenten hade gjort om privatleasing hade omfattats av KkrL.  

Vi anser att prestationsfördelningen och parternas inbördes rättigheter och skyldigheter 
markant skiljer sig åt om en jämförelse görs mellan konsumentens rättigheter vid privatleasing 
jämfört med konsumentens rättigheter enligt KkrL. Å ena sidan vid kreditköp ges konsumenten 
möjlighet till rättelse i takt med att 34 § KkrL stadgar en bestämd tidsfrist, fyraveckorsfristen, 
i vilken konsumenten får möjligheten att betala de förfallna skulderna och på så vis stoppa 
näringsidkarens hävning av avtalet. Å andra sidan ges konsumenten inga möjligheter till 
rättelse när hen är i dröjsmål med betalning av leasingavgiften och leasegivaren till följd av 
dröjsmålet väljer att häva leasingavtalet i förtid. Enligt oss skiljer sig de analyserade 
avtalsvillkoren för privatleasing från dispositiv rätt eftersom KkrL:s regler om hävning markant 
skiljer sig från konsumentens rättigheter enligt leasingavtalet. Resultatet av avtalsvillkoren 
medför enligt oss en sådan snedbelastning mellan parternas förpliktelser att en rimlig balans 
inte kan anses föreligga. Avtalsvillkoren gällande hävning av leasingavtalet är därför enligt oss 
otillbörliga i sin nuvarande lydelse eftersom de medför en betydande obalans mellan parternas 
förpliktelser enligt avtalet. 
  

                                                 
133 Se bilaga 1, § 10.1.   
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6. De lege ferenda  
Av jämförelsen mellan de allmänna avtalsvillkoren om privatleasing och konsumentens rätt 
vid köp och avbetalningsköp framgår en tydlig skillnad i möjligheten till förutsebarhet vad 
gällande konsumentens rättigheter. Vid privatleasing är det avtalet som stadgar konsumentens 
rättigheter och skyldigheter, men vid köp eller avbetalningsköp står konsumentens rättigheter 
tydligt och klart i konsumentskyddande lagstiftning som KkL och KkrL. Risken med att inte 
ha tvingande konsumenträttsligt skydd vid privatleasing är att rättigheterna blir dispositiva i 
takt med att avtalet stadgar parternas förpliktelser, rättigheter och skyldigheter. Med andra ord 
kan leasegivaren avtala om väsentligt sämre villkor vid privatleasing än vad som är möjligt om 
konsumenten istället köper bilen eftersom tvingande konsumentlagstiftning i nuläget inte 
omfattar privatleasing. 

Undersökningen av de i uppsatsen analyserade allmänna avtalsvillkoren mynnade ut i att 
de tre olika aktörernas villkor i vissa hänseenden skilde sig åt. Exempelvis vid reklamationsrätt 
stadgade en av aktörerna en reklamationsrätt som var baserad på KkL:s bestämmelser. Det vill 
säga rätten att reklamera i tre år från det att varan mottogs och att reklamationer som inkommer 
inom två månader från det att konsumenten upptäckt felet ska anses ha kommit in inom rätt tid. 
De övriga aktörerna avtalade över sin reklamationsrätt från köpekontraktet mellan 
återförsäljaren och leasegivaren till konsumenten. Resultatet av att leasegivaren avtalar över 
sin reklamationsrätt till konsumenten innebär att konsumenten har en reklamationsrätt baserad 
på KöpL:s bestämmelser. Köplagens reklamationsrätt skiljer sig åt i jämförelse med KkL:s 
eftersom rätten att reklamera löper i två år från det att köparen mottog varan och köparen ska 
reklamera inom skälig tid från det att hen upptäckt felet.  

Resultatet av att inte förena privatleasing med konsumentskyddande lagstiftning 
möjliggör för stora skillnader i konsumentens rättigheter eftersom parternas rättigheter och 
skyldigheter framgår av avtalet. Att basera en konsuments rättigheter utifrån ett avtal med en 
näringsidkare utan möjligheten att falla tillbaka på grundläggande konsumentskydd är enligt 
oss värt att ifrågasätta. Konsumentens svagare ställning i avtalsförhållanden är en sedan länge 
angiven skyddsåtgärd från lagstiftarens sida och det är därför det i förarbetena till 
konsumenträttslig lagstiftning framgår att konsumenten ska skyddas mot näringsidkare 
eftersom en konsument normalt sett är att anse som en svagare avtalspart. Det kan ifrågasättas 
att det anses förenligt att utifrån skyddsåtgärder lagstifta om grundläggande rättigheter vid köp 
och avbetalningsköp men lämna privatleasing helt öppet för parterna att fritt avtala om 
konsumentens grundläggande rättigheter.  

När en konsument köper en lös sak oavsett om det är en bil eller något annat kan hen vid 
fel i varan rikta krav mot näringsidkaren i enlighet med KkL. Konsumenten har då en tydlig 
förutsebarhet eftersom reklamationsreglerna i KkL är samma oavsett vilken vara konsumenten 
har köpt, utan att näringsidkaren har möjlighet att avtala om sämre villkor eftersom 
lagstiftningen är tvingande. Vid privatleasing å andra sidan, som rättsläget ser ut nu, fordras 
konsumenten vara väl underförstådd med avtalets villkor för att kunna åberopa sina rättigheter, 
rättigheter som markant kan skilja sig åt från avtal till avtal. Kontentan är att konsumenten vid 
köp har grundläggande rättigheter som inte får avtalas bort eller förminskas. Medan 
konsumenten vid privatleasing måste se till vad som är avtalat mellan hen och leasegivaren och 
i vissa fall även vara underförstådd med vad som framgår av avtalet mellan leasegivaren och 
återförsäljaren i de fall leasegivaren har avtalat över sin reklamationsrätt från köpekontraktet 
till konsumenten. Förutsebarheten för konsumenten och den av lagstiftaren angivna 
skyddsprincipen att konsumenten kräver grundläggande skydd från den starkare avtalsparten, 
näringsidkaren, framgår enligt oss inte av gällande rätt vid privatleasing.  

Vi anser att det krävs förändring i gällande rätt angående privatleasing för att på ett 
tydligare sätt skydda konsumenten från oskäliga avtalsvillkor och friskrivningar från 
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näringsidkaren samt för att öka förutsebarheten för konsumenten. I nuläget är det väsentligt för 
konsumenten att vara väl underförstådd med vilket privatleasingavtal hen undertecknar och 
vad som står avtalat om månadskostnaden, reklamationsrätten, normalt slitage och hur avtalet 
kan hävas. Att ha ett växande finansieringsalternativ som privatleasing utan grundläggande 
skydd i konsumentlagstiftning är enligt oss oförenligt med konsumentskyddsprincipen. Det är 
värt att ifrågasätta att konsumenten vid köp och avbetalningsköp har grundläggande rättighet i 
både KkL och KkrL men vid privatleasing står utan sådant skydd och enbart får förlita sig på 
vad som står avtalat.  

Som tidigare nämnts saknas avgöranden från både allmän domstol såväl som från ARN 
i skrivande stund. Att få avgöranden inom området skulle kunna medföra att vissa frågor 
besvaras, exempelvis vad som ska anses vara normalt slitage, vilket skulle kunna medföra att 
rättsläget klarnar något. Likväl skulle Konsumentverkets tillsynsarbete och KO kunna bidra till 
påtryckningar mot leasegivarna och på så vis åstadkomma skäligare, mer förklarande och 
tydligare ramar för privatleasing. Motorbranschens riksförbund skulle tillsammans med 
branschen kunna komma överens om skäliga standardavtal som ska gälla för hela branschen 
för att öka konsumentens förutsebarhet vid privatleasing. Tillvägagångssätten till huruvida 
rättsläget kan förtydligas och förändras är många, störst skillnad skulle bli om lagstiftaren valde 
att på något sätt lagstifta om privatleasing. Antingen om det sker genom att inkludera 
privatleasing i nu gällande konsumenträttslig lagstiftning eller om finansieringsformen kräver 
en helt egen lagstiftning, likt det som diskuterades om i Ds 2010:42 och SOU: 1994:120. Hur 
förändring i gällande rätt ska ske kommer inte att behandlas vidare, men enligt förd 
argumentation krävs förändring inom rättsområdet för att bättra förutsebarheten och 
konsumentskyddet vid privatleasing.  
 
 
  



 
 

32 
 
 

7. Slutsats 
Med grund i vad vi kommit fram till i uppsatsen kan vi fastställa att konsumenten inte är 
skyddade i samma utsträckning vid privatleasing av bil som vid köp av bil. Avtalsvillkoren 
som analyserats kan vid första anblick ge intrycket av att konsumenten är skyddad vid 
privatleasing men om en jämförelse görs mot KkL och KkrL framgår det enligt oss klart och 
tydligt att så inte är fallet. Leasegivaren friskriver sig från ansvar i friskrivningsklausuler och 
formulerar avtalsinnehållet på ett otydligt sätt så att konsumentens rättigheter och skyldigheter 
i slutändan inte ligger i rimlig proportion till leasegivarens rättigheter och skyldigheter. 

Avtalsvillkoren om normalt slitage är otydliga i sin utformning så till vida att 
hänvisningar görs mellan olika broschyrer och textsamlingar som sedan ger leasegivaren rätt 
att kräva konsumenten på potentiellt stora summor pengar efter leasingperiodens slut. Vi anser 
efter utförd analys av avtalsvillkoren gällande normalt slitage att det krävs förtydligande och 
klart angivna prisangivelser för vad ett i så fall onormalt slitage kan komma att kosta 
konsumenten så att konsumenten ges möjlighet att förutse vilka ekonomiska konsekvenser som 
onormalt slitage kan föranleda.  

Avtalsvillkoren gällande månadskostnaden borde förtydligas och balanseras, i dess 
nuvarande ordalydelse kan leasegivaren med stöd i de allmänna avtalsvillkoren kräva 
konsumenten på pengar efter avslutad leasingperiod och dessutom höja den avtalade månatliga 
avgiften för konsumenten utan att hen har möjlighet att frånträda avtalet. Om liknande eller 
samma rättigheter hade följt privatleasing som det gör vid kreditköp hade KkrL:s regler stadgat 
grundläggande rättigheter för konsumenten i de fall leasegivaren höjer en på förhand bestämd 
månatlig avgift. 

Samtliga analyserade allmänna avtalsvillkor har något villkor om reklamationsrätt men 
sammantaget motsvarar den avtalade reklamationsrätten inte den lagstadgade 
reklamationsrätten i KkL. Konsumenten har enligt avtalsvillkoren begränsningar i de krav de 
kan rikta mot både leasegivaren och leverantören, begränsningar som vid köp av bil hade varit 
ogiltiga eftersom KkL är tvingande till konsumentens fördel. Dessutom innehåller vissa 
avtalsvillkor försök till friskrivningar från reklamationsrätten, ett exempel på friskrivning är att 
konsumenten endast får reklamera väsentliga fabrikationsfel. En sådan friskrivning hade vid 
köp av bil inte varit giltig eftersom KkL:s bestämmelser är tvingande till konsumentens förmån. 
Sammantaget har konsumenten utifrån avtalsvillkoren inte samma möjlighet att rikta krav mot 
näringsidkaren vid ursprungliga fel i vara som hen hade haft vid köp av bil. 

Avslutningsvis vill vi framföra att det bör anses ligga i tiden att reglera privatleasing i 
syfte att skydda konsumentkollektivet. Privatleasing är en starkt växande trend och ett allt mer 
vanligt förekommande sätt för konsumenten att tillgodose sig en bil med och vi anser att det 
bör tillkomma en förändring men främst ett förtydligande av rättsläget. Som rättsläget ser ut 
idag är det ytterst viktigt för konsumenten som privatleasar bil att noggrant läsa och förstå 
avtalsvillkoren och dess innebörd. Den glorifierade bilden av att privatleasing är ett förutsebart 
och ekonomiskt säkert sätt att finansiera en bil på är inte hela sanningen. Avtalsvillkoren ger 
leasegivaren i många hänseenden möjligheten att under såväl som efter leasingperioden kräva 
konsumenten på potentiellt stora summor pengar.  
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VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE ALLMÄNNA VILLKOR – PRIVATLEASING 
   Sidan 1 av 2  

 

Avtalsnummer:        
 
 
1. Bakgrund 
Detta avtal avser operationell leasing av ett Fordon. Operationell leasing innebär 
att Leasegivaren äger Fordonet och Leasetagaren har rätt att använda Fordonet. 
Den bilhandlare som Fordonet beställts hos kallas i detta avtal för Leverantör. 
 
2. Leasingtid 
2.1  Rätten att använda fordonet gäller från den dag som Fordonet hämtas ut hos 
Leverantören och upphör det slutdatum som anges på kontraktssidan. Parterna 
kan komma överens om en förlängning av leasingavtalet vilket ska ske minst tre 
månader före avtalet upphör. Vid en förlängning utgår en avgift. 
 
2.2 Detta avtal upphör när Leasegivarens och Leasetagarens samtliga förpliktel-
ser enligt avtalet har fullgjorts.  
 
3. Undersökning, fel eller brist i Fordonet  
3.1 Leasetagaren ska, när Fordonet hämtas från leverantören, noga undersöka 
det och inom skälig tid reklamera eventuellt fel eller brist i Fordonet till Leverantö-
ren.  
 
3.2  Leasegivaren överlåter på Leasetagaren att utöva den rätt Leasegivaren har 
eller får gentemot Leverantören på grund av fel eller brist i Fordonet.  
 
3.3   Leverantören ansvarar för avhjälpande eller omleverans i anledning av ute-
bliven leverans eller fel eller brist i Fordonet. 
 
För det fall Leverantören inte inom skälig tid vidtar åtgärder som Leasetagaren 
rimligen kan förvänta ska ske kan Leasetagaren istället vända sig till Leasegiva-
ren. 
 
3.4 Leasegivaren garanterar inte Fordonets kvalitet, prestanda och skick eller 
dess lämplighet för Leasetagaren. 
 
3.5 Om det uppkommit ett väsentligt fabrikationsfel på Fordonet och detta har 
konstaterats av en SWEDAC-auktoriserad besiktningsman som innehar bransch-
mässig och relevant kunskap om det aktuella felet har Leasetagaren rätt att få 
felet åtgärdat utan kostnader för denne. Vid åtgärdande där Leasetagaren inte 
kan bruka Fordonet ska Leasetagaren under en period från 14 dagar efter det att 
fabrikationsfelet konstaterats tills bilen är åtgärdad inte betala leasingavgiften. Le-
asetagaren ska ansvara för att besiktning utförs enligt ovan och om väsentligt fab-
rikationsfel konstaterats vid besiktningen ska Leasegivaren ansvara för kostnader 
för besiktningen. Om åtgärdande inte sker inom skälig tid har Leasetagaren rätt 
att häva avtalet. 
 
Andra fel eller brister i Fordonet berättigar inte Leasetagaren till innehållande av 
eller avdrag på betalningar enligt detta avtal. Leasetagaren är inte heller berätti-
gad till uppskov med betalningar.  
 
4. Fordonet 
4.1 Leasegivaren eller representant för denne äger rätt att, efter föregående 
meddelande, när som helst under leasingtiden besiktiga Fordonet. Leasegivaren 
har rätt att förse Fordonet med märkning som utvisar att det tillhör Leasegivaren. 
 
4.2 Leasetagaren har inte rätt att utan Leasegivarens skriftliga medgivande ut-
föra ändringar av eller ingrepp i Fordonet.  
 
4.3 Det åligger Leasetagaren att hålla Leasegivaren skadeslös med anledning av 
krav på grund av person- eller sakskador som kan ha förorsakats genom Fordo-
nets brukande eller transport till/från Leasetagaren.  
 
4.4 Om Leasetagaren försätts i konkurs eller Kronofogdemyndigheten gör utmät-
ning ska Leasetagaren informera om att Leasegivaren äger Fordonet och omedel-
bart underrätta Leasegivaren därom.  
 
4.5 Leasetagaren ska medverka till att det i bilregistret anges att Leasegivaren är 
ägare till Fordonet med Leasetagaren som brukare. 
 
5. Fordonets brukande 
5.1 Leasetagaren får använda Fordonet under den tid och den körsträcka som 
anges på kontraktssidan. Leasetagaren får under avtalets löptid begära ändring 
av angiven avtalad körsträcka. Ändrad körsträcka kommer att påverka leasingav-
giften.  
 
5.2  Fordonet får inte nyttjas utanför Sveriges gränser under en sammanhäng-
ande period överstigande 45 dagar eller utanför EES utan särskilt medgivande 
från Leasegivaren. Fordonet får inte användas utanför Sveriges gränser av annan 
än förare som är folkbokförd i Sverige. Fordonet får inte heller nyttjas i tävlings-
sammanhang eller i yrkesmässig trafik. Leasetagaren får inte hyra ut Fordonet till 
annan eller låta annan bruka Fordonet mer än tillfälligt. 
 
 

 
5.3 Leasetagaren ska vårda Fordonet väl i enlighet med Leverantörens och ge-
neralagentens anvisningar och rekommendationer så att det är i gott, funktions-
dugligt och lagenligt skick. Underhåll och reparation får endast utföras av auktori-
serad verkstad. 
 
5.4 Leasetagaren ska på eget initiativ och på egen bekostnad utföra kontrollbe-
siktning av Fordonet enligt lag.  
 
6. Erläggande av Leasingavgift och andra betalningar 
6.1 Leasetagaren ska betala leasingavgiften i förskott varje månad och den ska 
vara Leasegivaren till handa senast den förfallodag som anges på fakturan. 
 
6.2 För den månad som Fordonet hämtas ut och fram till kommande månads-
skifte ska en interimsavgift betalas och som uppgår till en trettiondels (1/30) må-
nadsavgift per kalenderdag.  
 
6.3 Om Fordonet inte är återlämnat till Leasegivaren när leasingen upphör debi-
teras löpande leasingavgift fram till dess fordonet är återlämnat och samtliga kost-
nader som uppkommer för Leasegivaren ska Leasetagaren stå för. 
 
6.4 Särskild leasingavgift utgår med i avtalet angivet belopp och ska erläggas på 
leveransdagen om inget annat överenskommits. Om inget belopp angivits är Le-
asetagaren inte skyldig att betala någon särskild leasingavgift. 
 
6.5 Uppläggningsavgift, Administrationsavgift och Påminnelseavgift utgår med de 
i avtalet angivna beloppen. Uppläggningsavgift ska betalas samtidigt med första 
betalningen. Avgifter tillkommer om Leasetagaren önskar genomföra förändringar 
av sitt avtal under löptiden.  
 
6.6 Dröjsmålsränta ska betalas med 24 % per år, dock lägst 75 kronor vid förse-
nad betalning.  
 
6.7 Om Leasegivaren begär det ska samtliga betalningar enligt detta avtal erläg-
gas via autogiro.  
 
6.8 Leasingavgift innefattar endast ersättning för finansiering och beräknad vär-
deminskning. Kostnader som hänför sig till användandet av Fordonet, såsom regi-
streringsavgift, försäkringspremie, böter, drifts-, underhålls- och reparationskost-
nader, fordonsskatt eller dylikt ingår inte i leasingavgiften utan dessa ska betalas 
direkt av Leasetagaren. 
 
6.9 Till säkerhet för sina förpliktelser ska Leasetagaren göra den deposition som 
specificeras i avtalet. Om inget belopp angivits är Leasetagaren inte skyldig att 
göra någon deposition. Depositionen ska erläggas senast på leveransdagen. 
Ränta utgår ej på deponerat belopp. 
 
7. Beräkning av leasingavgift 
7.1 Leasegivarens anskaffningskostnad, inklusive skatter, avgifter och kostnader, 
för Fordonet samt Fordonets restvärde utgör faktorer som beräkningen av lea-
singavgiften baseras på. I leasingavgiften ingår även ränta som kan vara rörlig el-
ler fast.  Räntan beräknas på faktiskt antal dagar under aktuellt kalenderår med 
en Räntedagsbas 365/360. 
 
7.2  För avtal som löper med rörlig ränta följer räntan förändringar i Leasegiva-
rens upplåningskostnad, VWFS basränta. Basräntan fastställs en gång per må-
nad och publiceras på internetsidan www.vwfs.se. Räntan kan därför både höjas 
och sänkas under avtalstiden, men vid fastställande av rörlig ränta tas inte hänsyn 
till negativ ränta. För avtal med fast ränta gäller angiven fast ränta utan hänsyn till 
förändringar i ränteläget.  
 
8. Rätt till förändring av leasingavgift 
8.1  För den händelse att Leasegivarens kostnader ökar i anledning av kreditpoli-
tiska åtgärder, ändrad skattesats för mervärdesskatt, förändrad lagstiftning eller 
myndighetsbeslut eller anvisningar, har Leasegivaren rätt att ändra leasingavgif-
ten för framtida betalningsperioder för att få full kompensation för sina ökade kost-
nader.  
 
8.2  Leasetagaren ska aviseras skriftligen om förändring av leasingavgiften, var-
vid Leasegivaren ska informera Leasetagaren om orsaken till förändringen. 
 
9. Förlust av eller skada på Fordonet  
9.1 Leasetagaren svarar, oberoende av vållande, för förlust av eller skada på 
Fordonet. Om Fordonet skadas, förstörs, förloras eller förslits onormalt ska Le-
asetagaren genast underrätta Leasegivaren därom. Härvid äger Leasegivaren 
begära särskild säkerhet av Leasetagaren för återstående leasingavgifter och 
andra betalningar enligt detta avtal.  
 
9.2 Leasetagaren ska tillse att det finns försäkring motsvarande Fordonets fulla 
värde från och med leveransdagen och fram till Fordonet återlämnas. Leasegiva-  
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