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Skäligt eller oskäligt?  Förord 
 

Förord 
 
Idén till ämnesinriktningen på denna uppsats väcktes på Rådrummet i Karlstad när vi där 
besökte Jolanda Girzl. Genom henne fick vi många olika uppslag. Vi fastnade för 
avtalsvillkor på bredband- och digital-TV-marknaden då detta ligger i tiden samt passade 
sammansättningen i gruppen. Vi vill därför passa på att tacka Jolanda för de idéer och det 
material som hon hjälpt oss att ta fram samt för hennes stora engagemang. 
 
Den förmån som vi fått via vår praktikplats INOVA, att där kunna sitta och arbeta under hela 
skrivperioden är något som vi vill tacka extra mycket för. Tillgången till en fast arbetsplats för 
uppsatsskrivandet och möjligheterna att utnyttja INOVA: s resurser har varit ovärderlig. 
 
Givetvis tackar vi också vår entusiastiska och pådrivande handledare Sven-Axel Bergstrand. 
Han har genom sitt brinnande intresse för ämnet, varit en sann inspirationskälla.  
 
 
 
 
 
………………………….            .………………………….            .………………………….. 
 
Andreas Prochazka                      Lena Antman Karlsson                 Anders Edman 
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Sammanfattning 
 
Bredbands- och digital-TV-marknaden växer kraftigt och det är av stor betydelse ur 
konsumentsynpunkt att företagen tillämpar skäliga avtalsvillkor. I denna uppsats granskas ett 
antal standardavtal utfärdade av företagen på respektive marknad. Företagen vars villkor vi 
analyserar är Universal Telecom, Glocalnet och Tyfon Svenska AB som tillhandahåller 
bredbandstjänster, samt Viasat, Boxer och Canal Digital, som levererar digital-TV. Det rör sig 
i dessa fall om ensidigt upprättade standardavtal där konsumenten inte har möjlighet till 
individuell förhandling. Syftet med uppsatsen är att bringa klarhet i hur man går tillväga vid 
en oskälighetsbedömning av villkor i standardavtal riktade till konsumenter samt vilken 
lagstiftning som till övervägande del används inom området. Vi vill även utreda om dessa 
avtal innehåller oskäliga avtalsvillkor samt i förekommande fall presentera vilka slags 
oskäliga avtalsvillkor det rör sig om. 
 
Vid en oskälighetsbedömning skall hänsyn tas till god sed, tvingande konsumentskyddande 
lagstiftning, allmänna tvingande rättsprinciper, dispositiv lag samt om obalans uppkommer till 
följd av en avtalsbestämmelse. Avtalsvillkoren får heller inte vara vilseledande eller otydligt 
utformade.  
 
De lagar som främst tillämpas på dessa marknader är AVLK, EkomL, KkL och KtjL. De två 
sistnämnda lagarna är dock inte direkt tillämpliga utan får tillämpas analogt.  
 
Vid ingången av arbetet misstänkte vi att det kunde vara svårt att hitta oskäliga avtalsvillkor i 
så stora företag som vi faktiskt valt, men i samtliga av de granskade standardavtalen förekom 
oskäliga avtalsvillkor. En gemensam nämnare för företagen är att deras avtal innehöll villkor 
som på ett eller annat sätt oskäligt begränsade konsumentens rätt till ersättning, s.k. 
ansvarsbegränsningsklausuler. Alla företagen har även villkorsändringsklausuler som 
bedömts som oskäliga eftersom de ger näringsidkaren ensidig rätt att ändra i villkoren 
avseende pris, tjänst eller dylikt.  
 
Villkor som föreskriver formkrav vid uppsägning, reklamation eller andra meddelanden 
återfanns i inte mindre än tre av de granskade företagen. Detta är anmärkningsvärt eftersom 
det med stöd av förarbetena till KkL och tidigare avgöranden har bedömts som oskäligt en 
längre tid. En del av de undersökta bolagen försöker utnyttja sig av force majeure-klausuler 
för att slippa prestera sin del av avtalet. Force majeure är omständigheter som det inte kan 
rådas över, exempelvis krig och naturkatastrofer. Många av företagen utvidgar innebörden till 
att innefatta även andra omständigheter som ligger inom kontrollsfären.  
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1. INLEDNING 
 

enna uppsats inleds med en beskrivning av en verklig händelse inom 
ämnesområdet samt bakgrunden till val av ämnesinriktning. Efter denna 

översikt presenteras syftet med uppsatsen samt våra frågeställningar. Därefter 
följer en beskrivning av tidigare forskning samt de avgränsningar som gjorts.  

 D
 
 
1.1 Bakgrund 
En kvinna med utländsk bakgrund hade slutit ett avtal med en bredbandsoperatör. Avtalet 
gällde under en bestämd tidsperiod och kunde efter denna period sägas upp. Det fanns i 
avtalet ett krav på att uppsägningen skulle ske skriftligen.  
 
Efter bindningstiden bestämde sig kvinnan för att säga upp avtalet. Hon vände sig därför till 
bolagets kundservice. Trots sina problem med det svenska språket registrerade kundtjänsten 
två gånger att hon önskade att säga upp avtalet. Trots dessa ”uppsägningar” fortsatte bolaget 
att fakturera henne. Samtliga samtal registrerades hos bolaget. 
 
Tyvärr var registrering av samtalen det enda som bolaget gjorde. Den egentliga anledningen 
till kvinnans samtal d.v.s. uppsägningen förbisåg kundtjänsten och den registrerades aldrig. 
 
När kvinnan fick den tredje räkningen kontaktade hon sin lokala konsumentrådgivning. De 
ringde till bolagets kundservice och krävde att abonnemanget skulle sägas upp med 
hänvisning till kvinnans samtal och tidigare avgörande från Marknadsdomstolen (MD) som 
förbjöd krav på skriftlig uppsägning. Bolaget gav med sig och annullerade kvinnans 
abonnemang direkt efter detta telefonsamtal och krediterade den sista räkningen. 
 
Hela den här proceduren, från det att kvinnan första gången sade upp sitt abonnemang till det 
att konsumentvägledarna med hjälp av sina påtryckningar annullerade avtalet, tog tre 
månader. Kvinnan betalade fakturor för två extra månader bara för att kundtjänsten förbisåg 
hennes uppsägning och för att det fanns ett krav på skriftlig uppsägning i avtalet som 
egentligen inte får finnas där.1       
 
 
1.2 Problembakgrund 
Bredband är ett samlingsnamn på tekniker som gör det möjligt att ansluta till Internet med hög 
överföringshastighet. Bredbandsuppkoppling gör det möjligt att skicka och hämta stora 
mängder digital information och användaren kan alltid vara uppkopplad, utan att behöva ringa 
upp en Internetleverantör via modem.2 TV-program, telefoni, radio, bilder och musik är 
exempel på information som kan överföras digitalt.3

 
Under 2004 ökade tillgången till bredband på ett betydande sätt. Drygt 40 procent av Sveriges 
hushåll har nu tillgång till bredband vilket kan jämföras med drygt 30 procent i januari 2004. 
Användningen har ökat och antalet hushåll som har bredband uppgår idag till 1,2 miljoner 

                                                 
1 Berättelsen bygger på en verklig händelse och är hämtad från Rådrummet i Karlstad. 
2 Frågor och svar om Bredband s. 2 
3 Alltid på! Bredbandsmarknaden ur ett konsumentperspektiv, s. 13 
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hushåll jämfört med 0,9 miljoner året innan eller 20 000 i januari 2000.4 Totalt sett har alltså 
27 procent av alla hushåll i Sverige någon form av bredbandsuppkoppling.5  
 
År 2008 kommer övergången till digital-TV att vara slutförd. Övergången innebär att de 
analoga sändningarna upphör och ersätts av digitala sändningar. Orsaken till övergången är att 
den digitala sändningen möjliggör fler kanaler och bättre kvalitet. Det analoga nätet är fullt 
och det skulle bli för kostsamt att ha två nät. Övergången medför att hushållen, för att kunna 
ta emot TV-sändningar, måste köpa en digitalbox som omvandlar de digitala signalerna till 
analog teknik, som TV-apparaten fungerar med. SVT: s kanaler samt TV4 kommer precis 
som tidigare att vara ”fria” kanaler, vilket innebär att man inte behöver något abonnemang för 
att kunna titta på dem.6 Bolag som tillhandahåller digitalkanal utbud har stigit i antal och 
erbjudandena om olika abonnemang är många. Dessa företag använder sig, precis som 
bredbandsbolagen, av standardavtal. Det rör sig om ensidigt upprättade standardavtal där 
konsumenten inte har möjlighet till individuell förhandling. Företag på båda marknaderna har 
fått anmärkningar av MD då de genom vissa avtalsvillkor har åstadkommit en obalans i 
avtalsförhållandet. Ämnet ligger i tiden då Konsumentverket (KOV), i början av november 
2005, inlett en undersökning i vilken de skall utreda huruvida avtalsvillkoren i vissa företags 
standardavtal på bredbandsmarknaden är oskäliga eller inte. KOV har valt att granska de stora 
företagen på marknaden vilka omfattar Telia, Bredbandsbolaget, Spray, och Com Hem.  
 
 
1.3 Problem 
Bredbands- och digital-TV-marknaden växer kraftigt och det är av stor betydelse ur 
konsumentsynpunkt att företagen tillämpar skäliga avtalsvillkor. Konsumenternas löpande 
kostnader för tjänsterna är betydelsefull och till detta kan även räknas engångskostnader som 
anslutningsavgift och köp av digitalbox. KOV har mottagit många klagomål mot leverantörer 
som under bindningstid ändrat priser och villkor. Även företagens avtalsvillkor gällande 
förlängning av bindningstid, ansvarsfriskrivningar och krav på skriftlig uppsägning, har 
kritiserats kraftigt.7  
 
Det finns lagar, praxis och rekommendationer på det avtalsrättsliga området. Gränsdragningen 
mellan skäligt och oskäligt verkar dock inte vara tydlig för konsumenten. I vart fall verkar 
denna gränsdragning inte vara självklar för företag som tillämpar standardavtal. En faktor som 
ökar problematiken är att det är oklart vilken konsumentskyddande lagstiftning som tillämpas 
på bredband- och digital-TV-tjänster, förutom Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållande 
(AVLK). 
  
I denna uppsats kommer vi därför att granska ett antal standardavtal utfärdade av företag på 
respektive marknad.  

                                                 
4 Alltid på! Bredbandsmarknaden ur ett konsumentperspektiv, s. 4  
5 Rapport från PTS: Bredband i Sverige 2005 s. 5 
6 www.digitalovergangen.se 
7 Jolanda Girzl 
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1.4 Syfte 
Uppsatsen författas i syfte att: 
 
… bringa klarhet i hur man går tillväga vid en oskälighetsbedömning av villkor i 
standardavtal riktade till konsumenter. Vi vill härigenom även klargöra vilken lagstiftning 
som till övervägande del används inom området.  
 
… genom en kritisk granskning, det vill säga en oskälighetsbedömning av, de i urvalet 
nämnda, företagens standardavtal konstatera om de innehåller oskäliga avtalsvillkor samt i 
förekommande fall presentera vilka slags oskäliga avtalsvillkor det rör sig om. Här är syftet 
preventivt då förhoppningen är att de oskäliga avtalsvillkoren, om de förekommer, avlägsnas 
från de granskade företagens avtal innan konsumenter kommer till skada.  
 
Våra frågeställningar är: 
 

 Hur går man tillväga vid en oskälighetsbedömning av standardavtal riktade till 
konsumenter? 

 Tillämpar de granskade företagen oskäliga avtalsvillkor och vilka slags oskäliga 
avtalsvillkor förekommer i sådana fall? 

 
 
1.5 Avgränsning  
Bedömningen görs den marknadsrättsliga vägen d.v.s. i förebyggande syfte för den stora 
konsumentmassan. Vi kommer endast att behandla standardavtal som riktar sig till 
konsumenter vilket innebär att avtal mellan privatpersoner eller mellan näringsidkare inte 
behandlas i denna uppsats. Det kommer i uppsatsen förekomma sex olika standardavtal tre 
från bredbandsområdet och tre från digital-TV området. Vi har vid beskrivningen av 
lagtolkningsmetoder begränsat oss till tolkning e- contrario samt analogislut. Det tas i 
uppsatsen inte hänsyn till avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden (ARN).8  Vi har 
p.g.a. tid och plats inte kunnat granska alla villkor som finns i de aktuella standardavtalen. De 
som har granskats är de villkor som vi vid en första anblick tror kan medföra problem.  
 
 
1.6 Tidigare forskning 
För att ta reda på om det på området finns någon tidigare forskning har vi gjort en sökning via 
databaserna Rixlex, Libris samt genomfört sökningar i uppsatsdatabaserna hos 10 olika 
universitet runt om i Sverige. Nyckelorden som genomgående användes vid dessa sökningar 
var: villkor, avtalsvillkor, avtal, standardavtal, standardavtalsrätt, oskälig, 
oskälighetsbedömning.  
 
Det kunde i och med sökningen fastslås att det inte finns någon uppsats eller avhandling som 
så renodlat som vi talar om oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden, inte heller fanns 
det uppsatser som genomför en praktisk bedömning av avtalsvillkor.  
 
Det ska dock nämnas att det finns uppsatser som behandlar bl.a. force majeure- och 
friskrivningsklausuler som tillämpas mot konsumenter. Det påträffades också en uppsats som 
fastslår vad som är oskäligt men då utan att genomföra en praktisk bedömning.  
                                                 
8 Se vidare avsnitt 3.6.3 s. 15 
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Det finns även uppsatser som behandlar typiska klausuler i standardavtal och 
tolkningsprinciper för standardavtal. Vidare påträffades en uppsats som analyserar 
kunduppgifter och avgifter i bredbandbolagens allmänna villkor. Ingen av ovanstående 
uppsatser genomför en oskälighetsbedömning. 
 
Givetvis finns det uppsatser samt avhandlingar som behandlar oskälighetsbegreppet. Det skall 
dock påpekas att dessa avser 36 § avtalslagen och har en mer filosofisk inriktning.  
 
 
1.7 Disposition 
 

Beskrivning och val av ämne samt presentation av syfte och 
frågeställningar, följt av en redogörelse för de avgränsningar som 
gjorts. 

 

Inledning 

  
Metod En genomgång av vår metod samt den inbördes hierarkiska ordningen 

mellan rättskällorna. Vidare diskuteras urval och källkritik. 
 
 
En introduktion av begreppet standardavtal, vilka typer det finns samt 
dess olika funktioner. Vidare presenteras typiska klausuler samt vilka 
myndigheter som övervakar våra marknader. 

 

Standardavtal 

 
Rättskällor Uppsatsens viktigaste lagar och allmänna rättsprinciper presenteras i 

detta avsnitt. 
 
 
En grundläggande genomgång av avtalstolkning, standardavtals-
tolkning samt prejudikatstolkning. Avsnittet avslutas med en genom-
gång av analogislut.  

Tolkning 

 
 

Oskälighet En beskrivning av vad som är oskäligt enligt Direktivet och svensk rätt. 
Sedan följer oskälighetsbedömning enligt Direktivet, doktrin samt vår 
oskälighetsbedömning. 
 
 

Analys Här görs en oskälighetsbedömning av de utvalda företagens avtals-
villkor. 
 
 
I detta avsnitt besvaras våra syften och frågeställningar. Vidare redogör 
vi för våra egna reflektioner samt ger förslag på fortsatt forskning.  

Slutsats 
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2. METOD 
 

n metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny 
kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod.”9

Under metodavsnittet beskriver vi det arbetssätt som tillämpats under 
uppsatsskrivandet. I anslutning till metodavsnittet redogörs det även för vår 
urvalsprocess.  

 E”

 
Juridiken är ett verktyg för att lösa livets praktiska problem varvid man kan tänka sig 
oräkneliga tillvägagångssätt. Alla dessa kan inte vara reglerade i lag. Frågan om avtalsvillkor 
skall anses vara oskäligt är en svår bedömningsfråga. För att övervinna dessa svårigheter är 
det nödvändigt att anamma en juridisk metod.10  Den vanligaste metoden inom juridiken är 
den rättsdogmatiska metoden. Uppsatsen präglas just av den rättsdogmatiska metoden som i 
första hand omfattar analys, bearbetning och systematisering av lagregler, 
domstolsavgöranden och annat material som på något vis lämnar anvisning om rättsreglers 
innehåll och tillämpning.11 Rättsdogmatiken tar sin utgångspunkt i de befintliga rättskällorna 
och går ut på att fastställa vilka rättsregler som finns de lege lata, eller vilka som bör 
tillskapas av lagstiftaren de lege ferenda. I uppsatsens analysdel blir metoden mer av praktisk 
juridisk karaktär. I analysdelen träder vi som författare in i MD: s roll. Vi gör således samma 
oskälighetsbedömning. Det finns stora likheter mellan den praktiska juridiken och 
rättsdogmatiken. Huvudsyftet är i båda dessa avseenden att tolka gällande rätt på ett 
sammanhängande och etisk godtagbart sätt. Det finns dock även skillnader, den 
rättsdogmatiska metoden är mer generell och djupgående motiverad och avser inte lösa ett 
enskilt fall, vilket är vad den praktiska juridiken i huvudsak försöker göra.12   
 
Det finns inom rättsvetenskapen en hierarkisk ordning mellan de olika rättskällorna. 
Ordningen är viktig i det avseendet att vissa rättskällor skall följas, medan andra bara bör eller 
får följas. Ordningen som finns rättskällorna emellan ger rättstillämparen vägledningen i 
vilken vikt denne ska tillmäta de olika rättskällorna. Det är denna ordning vi har utgått från 
vid bedömningen av avtalsvillkoren.  
 
Den inbördes hierarkiska ordningen mellan rättskällorna ser ut som följer: 

1. Lagar, andra författningar och fasta sedvanerättsliga regler är de främsta 
rättskällorna.13 De här rättskällorna är de som skall följas d.v.s. de är bindande till 
skillnad från de andra rättskällorna.14 Detta finns reglerat i vår grundlag. I 
Regeringsformen 1:1 3st. stadgas det: ”Den offentliga makten utövas under lagarna” 

2. Ett steg lägre på den hierarkiska stegen återfinns rättspraxis och förarbetsuttalanden. 
Dessa två källor bör följas. Ett prejudikat fungerar som ett komplement till den 
befintliga lagstiftningen och ökar dess genomslagskraft. Prejudikatet utgör slutordet i 
rättstillämpningen. Inom den svenska rätten finns också rikligt med förarbetsmaterial, 
de används främst för att det i dessa skapas en dialog och att de kan anses utgöra en 
lagstiftarvilja samt uttrycka ändamålet med lagstiftningen.15 

                                                 
9  Holme & Solvang, s. 13 
10 Lehrberg, s. 52 & 57 
11 Strömholm, s. 9 
12 Peczenik, s. 33 f 
13 Bernitz m fl., s. 27 
14 Peczenik, s. 35f 
15 A.a. s. 37 f 
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3. De övriga rättskällorna har en lägre dignitet, dessa får beaktas. De övriga rättskällorna 
är handelsbruk och sedvänja samt den juridiska litteraturen, doktrinen. Doktrinen har 
som huvudsyfte är att fungera som ett hjälpmedel för orientering i det juridiska 
materialet samt att i komplicerade fall eller fall av teoretisk karaktär agera som en 
vägledare.16    

 
 
2.1 Urval av kontaktpersoner och företag  
Det är viktigt att kontaktpersonerna i urvalet har rikligt med kunskap inom området för att ge 
tyngd åt vårt arbete.17 Utifrån vårt syfte framgår det att den grupp personer som vi för denna 
uppsats anser lämpliga att tala med är personer vilka arbetar med konsumentfrågor som 
konsumentrådgivare och experter från KOV. Kontakt via telefon har tagits med Ola Svensson 
och Anna Montelius på KOV. Dessa två är handläggare på KOV och ställs dagligen inför 
liknande frågeställningar och har att göra de bedömningar som stämmer överens med våra 
egna. 
  
Samtalen har varit av mera informell karaktär där vi uppgivit oss att vara uppsatsskrivare. 
Samtalen liknar den individuella – öppna intervjun, där styrkan är att diskussionen mer liknar 
ett vanligt samtal och att den tillfrågade i så liten grad som möjligt påverkas av 
frågeställaren.18 Den utfrågande ges på det sättet möjlighet att i stor utsträckning påverka 
samtalets förlopp. Syftet är att öka värdet på informationen och skapa grund för en djupare 
och mer fullständig uppfattning om det problemområde vi undersöker.19 Med 
konsumentrådgivare Jolanda Girzl har också flera samtal förts på liknande sätt men i form av 
personliga möten. 
 
Direkt efter varje genomfört samtal dokumenterades vad som kommit fram för att inte missa 
viktiga detaljer samt för att försöka undvika missuppfattningar. Det centrala har varit 
kontaktpersonernas ställningstaganden. De viktiga frågeställningar vi fick svar på var: 
 

1. Hur går KOV tillväga vid en oskälighetsbedömning? 
2. Vilka lagar används i första hand? 
3. Pågår det utredningar nu? 
4. Vad är viktigt att tänka på i vårt arbete?  
5. Är standardavtalen på dessa marknader upprättade tillsammans med KOV? 

 
En grupp vi medvetet inte tagit kontakt med är företagen vars avtal undersöks i uppsatsen. 
Med tanke på vår tidsbegränsning och ekonomiska resurser har de valts bort men vi är väl 
medvetna om att deras kommentarer hade kunnat ge ytterligare tyngd åt uppsatsen.  
 
Vi har valt att använda oss av ett så kallat bekvämlighetsurval när det gäller digital-TV.20 
Från digital-TV marknaden har de tre största aktörernas avtal valts (Viasat, Boxer och Canal 
Digital) då deras avtal förmodligen kommer att påverka många konsumenter i framtiden. På 
bredbandsmarknaden har valet gjorts dels utifrån Jolanda Girzls rekommendationer och 
utifrån den nu pågående undersökningen på KOV. Tyfon valdes eftersom det 

                                                 
16 Bernitz m fl., s 27 f. Peczenik, s. 42 
17 Holme & Solvang, s. 105 
18 A.a. s. 99 
19 A.a. s. 101 
20 A.a. s. 183  
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rekommenderades av Jolanda och Universal Telecom samt Glocalnet valdes för att de inte 
ingår i den undersökning KOV inlett. Anledningen till att Telia inte omfattas av vår 
granskning är att de i skrivandets stund tillsammans med KOV utformar nya villkor.21 De 
villkor som undersökts har valts utifrån vårt eget omdöme när arbetet inleddes. 
 
 
2.2 Källkritik och material  
För att spara tid och energi är det betydelsefullt för ett projekt att använda redan befintligt 
datamaterial för att klarlägga undersökningens problemställning.22 Ofta är den informationen 
dock insamlad för en annan problemställning än den som forskaren vill belysa. För att finna 
litteratur, avhandlingar, artiklar och uppsatser inom området har vi använt oss av ett antal 
sökord: villkor, avtalsvillkor, avtal, avtalsrätt, standardavtal, standardavtalsrätt, oskäligt. Att 
hitta litteratur på området avtalsrätt är inte svårt men däremot att finna litteratur som går in 
riktigt djupt i standardavtalsrätten är svårare. Vi har främst använt oss av de tunga namnen på 
det avtalsrättsliga området.   
 
Till dessa kan bl.a. räknas, Grönfors, Bernitz, Ramberg, Lehrberg, Adlercreutz, m.fl. Vi har 
även inhämtat information från de granskande myndigheternas hemsidor samt tagit del av 
utredningar och rapporter från dem. Vid behov har samtal förts med Ola Svensson och Anna 
Montelius vid KOV samt Jolanda Girzl vid Rådrummet i Karlstad. Information som samlats 
in direkt från personer, vilket innebär att forskaren samlar in upplysningarna för första gången 
gör att datainsamlingen blir skräddarsydd för en speciell problemställning.23   
 
Vi ägnade mycket tid åt att söka upp lämpliga källor och anser oss funnit de källor som har 
relevans för vår uppsats. Det har oftast varit källor som refererar till regelverken samt 
förarbeten och som samtidigt hjälpt oss tolka dess innebörd. Dessa källors eventuella 
vinklingar är dock viktiga att ha i åtanke.  
 
Har det funnits skillnader i t.ex. tolkningar eller annat mellan författarna har vi helt enkelt gått 
på majoritetens linje. Det innebär att vi kontrollerat vad författarna skriver och hur det 
stämmer in med övriga på det området som är i fokus. De lagtexter och förarbeten som 
använts finns inte mycket att säga om. De artiklar som använts i arbetet är skrivna av 
professorer på området och bör därför inte få sin trovärdighet ifrågasatt. 
 
 
2.3 Objektivitet och förhållningssätt  
I bedömningen av avtalsvillkoren stödjer vi oss på lag, allmänna rättsprinciper samt praxis. 
Det handlar därmed om välgrundade prövningar och inte subjektiva åsikter. Att vi försöker 
träda in i MD: s roll i analysen torde kunna ses som en ytterligare förstärkning av 
objektiviteten i denna uppsats. 
Då vi tidigare i vårt urval skrivit att de undersökta villkoren valts utifrån vårt eget omdöme 
innebär inte det att objektiviteten på något sätt påverkas. 
 
 

                                                 
21 Anna Montelius 
22 Andersen, s. 158 
23 Jacobsen, s. 152 
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2.4 Målgrupp 
Målgruppen för denna uppsats är främst de som arbetar med konsumentrådgivning samt KOV 
och ARN. Uppsatsen kan även vara av intresse för Post- och telestyrelsen (PTS), berörda 
företag samt media. Alla juridiska begrepp som vi använder i uppsatsen kommer inte att 
förklaras varvid utgångspunken är att läsaren skall besitta relativt omfattande juridiska 
kunskaper.  
 
En sekundär målgrupp är givetvis konsumenter då vi innehar förhoppning om att dessa 
indirekt påverkas av uppsatsen genom konsumentvägledningens samt KOV: s arbete.  
 
 
2.5 Terminologi 
I uppsatsen används begrepp som bredband samt digital-TV flitigt. Bredband betecknar i 
uppsatsen tekniken som gör det möjligt att ansluta till Internet med hög överföringshastighet. 
Vi har inte gjort någon distinktion mellan sättet på vilket man kan leverera bredband eller på 
de olika överföringshastigheterna. Detta innebär att även det som kallas ADSL-bredband 
endast betecknas som bredband i uppsatsen. Anledningen till att det inte har gjorts någon 
distinktion, är att detta inte inverkar på standardavtalens utformning på ett sätt som har 
betydelse för vår granskning.  
Begreppet digital-TV betecknar i uppsatsen tekniken som möjliggör mottagning av digital 
TV-sändning. Inte heller här av vi gjort någon skillnad mellan sätten på vilket man kan ta 
emot dessa signaler då det inte har betydelse för de villkor som granskas. 
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3. STANDARDAVTAL 
 

ör att ge en inblick på området inleds detta avsnitt med en kort introduktion 
av begreppet standardavtal, vilka typer det finns samt dess olika funktioner. 

Vidare kommer typiska klausuler i standardavtal att presenteras samt vilka 
myndigheter som övervakar våra marknader.  

 F
 
 
3.1 Begreppet standardavtal 
Standardavtalsrättens område är en del av den allmänna avtalsrätten och således inget särskiljt 
rättsområde.24 I doktrinen har begreppet standardavtal definierats som sådana avtal, ”som 
ingås med i förväg framtagna standardiserade villkor och som avses att tillämpas i ett större 
antal situationer”.25 Det återfinns även en legal definition av standardavtal. Denna definition 
hittas i AVLK: s 10 §: ”avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling”.  
 
Ett standardavtal behöver nödvändigtvis inte vara ett långt och vidsträckt avtal. Det kan 
istället vara endast enstaka klausuler s.k. standardklausuler.26 Det bör också sägas att ett och 
samma avtal kan innehålla individuellt framtagna villkor likväl som det kan innehålla 
standardiserade villkor.27

 
 
3.2 Olika typer av standardavtal 
Ett standardavtal kan upprättas gemensamt d.v.s. det kan vara parter från båda sidor eller 
organisationer som företräder båda sidor som har författat texten. Denna typ av standardavtal 
kallas ”agreed documents”.28 Vidare kan standardavtal vara ensidigt upprättade. Det innebär 
att endast en av parterna eller företrädare för en av sidorna har utformat avtalet. I dessa fall är 
författaren till avtalet ofta säljaren själv eller en organisation på dennes sida.29  
 
I denna uppsats fokuseras det på ensidigt upprättade standardavtal, då de avtal som finns inom 
digital-TV och bredbandsmarkanden faller här under.  
 
De standardavtal som omfattas av denna uppsats torde vara s.k. adhesionskontrakt. Det 
innebär att den part som utformat villkoren inte accepterar andra villkor än just de som 
förekommer i det aktuella kontraktet. Motparten i dessa avtal har således att godta villkoren 
och sluta avtalet på de premisser som är för handen. Alternativet för denna part är att förkasta 
villkoren och till följd av det inte heller ingå något avtal d.v.s. ”take it or leave it.”30  
 

                                                 
24 Bernitz, s. 23 
25 Ramberg, s. 167.  Bernitz m fl., s. 165. Bernitz, s. 12.  Adlercreutz s. 97 
26 Bernitz m fl. s. 165 2004 
27 Bernitz SvJT s. 630 
28 Ramberg, s. 171  
29 Bernitz, s. 13  
30 Ramberg, s. 168, Grönfors, 1, s. 67 
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3.3 Standardavtalets funktioner  
En primär funktion med standardavtalen är att effektivisera avtalsslutet. En individuell 
utformning av de allmänna villkoren vid varje enskilt tillfälle skulle bli tidskrävande. Ett 
annat syfte är att klargöra rättsläget. Upprättandet av standardavtal ökar förutsebarheten och 
ger en möjlighet att anpassa reglerna till den aktuella branschen. En ökad förutsebarhet leder i 
sin tur till en ökad rättssäkerhet.31 Ytterligare ett ändamål är att förskjuta riskfördelningen 
mellan avtalsparterna jämfört med dispositiv rätt, det kan gälla t.ex. kostnads eller 
risköverföring.32 Det ovan nämnda kan ses som fördelar. 
 
Det finns dock nackdelar. Standardavtal är ofta ensidigt upprättade och kan då skapa en 
obalans mellan parterna så till vida att båda parters intressen inte tillgodoses i samma 
omfattning. Eftersom standardavtal tillämpas i ett stort antal olika avtalsförhållanden ger de 
en klar bild av en ”normal situation”, dock inte det enskilda fallet. Detta kan medföra en 
svårighet att applicera ett enskilt fall på de generellt utformade reglerna.33

 
 
3.4 Standardavtalets inkorporering 
Det finns regler för hur standardvillkor ska kunna bli en del av avtalet och således bli 
gällande. Reglerna för denna inkorporering finns inte lagfästa. Det innebär att lösningen finns 
i Högsta Domstolens (HD) rättspraxis som enligt Bernitz har blivit klarare tack vare ett antal 
viktiga avgöranden.34 Det regler som gäller för hur inkorporering sker kan sammanfattas på 
följande vis:  

 Standardvillkoren ska ingå eller på annat sätt framföras till motparten innan avtalets 
ingående, det kan t.ex. ske muntligen.  

 Det kan också räcka med att det hänvisas till de standardiserade villkoren i det 
individuella avtalet genom en referensklausul. I detta fall krävs det dock att motparten 
har en möjlighet att tillgodogöra sig villkorens innehåll.  

 Vidare kan villkoren bli en del av avtalet om parterna vid tidigare avtalstillfällen har 
använt sig av vissa standardiserade villkor d.v.s. att det föreligger partsbruk. 

 Vad som ovan kallas ”agreed documents” kan även de anses utgöra avtalsinnehåll.35 
 
Förekommer det i standardavtalet överraskande eller betungande villkor ska dessa på ett klart 
sätt ha meddelats motparten.36

 
 

                                                 
31 Peczenik, s. 11 
32 Ramberg, s. 167  
33 Bernitz, s. 17 
34 A.a. s. 32 
35 Bernitz, s. 32-35. Ramberg, s. 173. Bernitz m fl., s. 167 
36 Bernitz m fl., s. 167, Ramberg, s. 174 
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3.5 Typiska klausuler i standardavtal 
Det är snarare mer regel än undantag att ett standardavtal innehåller ett antal typiska 
klausuler. Vissa klausuler kan vara fullständigt legitima att använda i kommersiella 
förhållanden medan de i konsumentförhållanden bedöms som oskäliga. Nedan ges en kort 
genomgång av ett antal typiska klausuler.  
 
3.5.1 Prisjusteringsklausuler 

Denna typ av klausul kan ge säljaren möjlighet att i efterhand ensidigt höja det avtalade priset. 
Detta bedöms ofta som oskäligt i konsumentförhållande och medgivs endast för situationer av 
ren force majeure-karaktär. Normala kostnadsökningsrisker bör näringsidkaren själv bära.37 
Klausuler om ränta och ränteberäkning kan även de betecknas som oskäliga i 
konsumentförhållande om de avviker från räntelagen.38

 
3.5.2 Villkorsändringsklausuler 
Klausuler som preciserar rättsläget och parternas rättigheter vid ändrade förhållanden 
återfinns ofta i standardavtal.39 Som ett exempel kan en integrationsklausul (se nedan) föras in 
i avtalet för att klargöra att ändringar i avtalet endast gäller om dessa träffas skriftligen.  
Näringsidkaren kan dessutom genom denna typ av klausul ges möjlighet att ensidigt ändra 
avtalsvillkor. 
 
3.5.3 Integrationsklausuler 
Genom denna klausul förtydligas att avtalsbestämmelserna uteslutande framgår av det 
skriftliga avtalet. Detta innebär att allt som förevarit avtalet ”städas bort” samt att endast 
skriftliga ändringar av avtalet blir giltiga.40 I konsumentförhållanden är emellertid villkor som 
föreskriver att säljaren inte är bunden av muntliga utfästelser oskäliga.41  
 
3.5.4 Tvisteklausuler 
Det är mycket vanligt att det i standardavtal anges hur parterna skall lösa eventuell tvist. 
Hänvisning kan ske till exempelvis allmän domstol eller skiljeförfarande.42 Vid 
konsumentförhållande är dock skiljedomsklausuler oskäliga eller som Grönfors säger: 
”särskilt betänkliga”.43 Detsamma gäller i allmänhet även för hänvisning till viss bestämd 
domstol.44

 
3.5.5 Lagvalsklausuler 
Denna typ av klausul är vanligast i kommersiella avtal mellan företag som är placerade i olika 
länder. Hänvisning sker då till att viss lands lag skall vara tillämplig i händelse av tvist. I 
konsumentförhållanden kan man dock inte avtala bort konsumentens grundläggande 
rättigheter genom att hänvisa till annat lands lag.45

 

                                                 
37 Bernitz, s. 103 
38 A.a. s. 90 
39 Ramberg, s. 269f 
40 A.a. s. 264 
41 Bernitz, s. 104 
42 A.a. s. 102 
43 Grönfors, 1, s. 42 
44 Bernitz, s. 102 
45 Bogdan, s. 30-34 
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3.5.6 Friskrivningsklausuler 
Ett sätt för part att begränsa sitt ansvar i ett kontraktsförhållande är att använda sig av 
friskrivningsklausuler. Friskrivningsklausuler är ”klausuler genom vilka den ena parten 
friskriver sig från eller begränsar ansvar eller förpliktelser som annars skulle ha åvilat 
honom enligt dispositiv rätt”.46 Det finns tre typer av friskrivningsklausuler; friskrivning från 
kvalitet, ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning.47  
 
Friskrivning från kvalitet 
Vad gäller friskrivning från såld varas kvalitet är det naturligt att sådana villkor kan komma 
drabbas av jämkning eller ogiltighet i konsumentförhållanden. Detta ses som ett sätt att 
kringgå tvingande konsumentskyddande lagstiftning.48

 
Ansvarsfriskrivning 
Vid ansvarsfriskrivning friskriver man sig från t.ex. skadestånd. Dessa villkor föreskriver att 
ersättningsskyldighet inte föreligger för skada som orsakats genom viss angiven grad av 
oaktsamhet eller omvänt att ersättningsskyldighet endast föreligger för skada som orsakats 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Denna typ av klausul bedöms ofta som oskälig i 
konsumentförhållanden.49 Ett exempel på detta är att näringsidkaren friskriver sig från 
indirekta skador.50  
 
Ansvarsbegränsning 
Genom ansvarsbegränsning begränsas man ansvaret t.ex. genom att fastställa snäva 
beloppsgränser. Klausulen kan alltså gå ut på att inskränka skadeståndsansvaret till att täcka 
visst ersättningsbelopp eller till att endast omfatta viss typ av skada.51  
 
3.5.7 Force majeure- eller befrielseklausuler 

Normalt kan man inte räkna med att få till stånd ett bortfall eller en jämkning av 
avtalsförpliktelserna, om man inte har stöd för detta i själva avtalstypen eller särskilda 
avtalsklausuler. Med hänsyn till att ändrade förhållanden kan leda till synnerligen 
ofördelaktiga förhållanden för endera parten är det snarare regel än undantag att avtalen 
innehåller klausuler som närmare preciserar rättsläget efter det att förhållandena ändras. 
Klausuler av denna typ kan ha en generell utformning så att de medger en lättnad i 
avtalsförpliktelserna i ett tämligen stort antal situationer. Hit hör de s.k. force majeure- eller 
befrielseklausulerna. Exempel på situationer av force majeure-karaktär är naturkatastrof och 
krig. I force majeure- och befrielseklausuler måste man ta ställning till fyra huvudproblem. 
Man måste precisera: 
 

1. Vilka händelser som skall ha inträffat (de s.k. klausulhändelserna) 
2. Vilka krav som skall ställas när det gäller möjligheterna att förutse 

klausulhändelserna. 
3. Hur en klausulhändelse för att bli relevant skall påverka avtalsparterna och 
4. effekten av en relevant klausulhändelse.52 

 
                                                 
46 Bernitz, s. 15 
47 Lundmark, s. 113 
48 Bernitz, s. 101 
49 Lundmark, s. 114-115 
50 Artikel KOV s. 2 
51 A.a. s. 115 
52 Ramberg, s. 271-273 
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3.5.8 Hardship- eller omförhandlingsklausuler 
Dessa klausuler är så konstruerade att de inte automatiskt medger en lättnad i 
avtalsförpliktelserna men föreskriver att en part vid ändrade förhållanden kan begära 
förhandlingar för att försöka få till stånd en rimlig lösning. Till skillnad från force majeure, 
där det oftast handlar om att parterna fått problem med att utföra prestationen handlar 
omförhandlingsklausuler om situationer där det ekonomiska utfallet blivit ofördelaktigt. Force 
majeure skyddar ofta endast säljaren medan omförhandlingsklausuler kan skydda både säljare 
och köpare mot en ofördelaktig händelseutveckling.53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Ramberg, s. 275 
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3.6 Granskande myndigheter 
Det finns ett antal myndigheter som har till uppgift att kontrollera företagen på de aktuella 
marknaderna. Till dessa myndigheter kan konsumenter vända sig med klagomål och 
synpunkter. De myndigheter som övervakar bredbands- och digital-TV-marknaden är PTS, 
KOV samt ARN.  
 
3.6.1 Post- och telestyrelsen  

PTS är en myndighet under Näringsdepartementet som arbetar inom områdena elektronisk 
kommunikation (tele, IT och radio) och post. Myndigheten jobbar med fyra övergripande 
områden – konsument och konkurrensfrågor, effektivt resursutnyttjande och säker 
kommunikation. PTS tar emot konsumenternas klagomål på operatörer och bedriver tillsyn 
för att rätta till problemen. Tillgängligheten till IT-infrastruktur i Sverige är en fråga där PTS 
följer utvecklingen och ger förslag på förbättringar. PTS kan upphandla tjänster eller besluta 
att en operatör ska tillhandahålla dem i de fall då marknaden inte erbjuder de tjänster som är 
viktiga för många konsumenter.54 De mål, uppgifter och allmänna verksamhetsinriktningar 
som PTS har, framgår bland annat av lagen om elektronisk kommunikation (EkomL) samt 
postlagen och tillhörande förordningar. PTS verktyg för förändring är följande:  
 

1. Förslag till lagstiftning 
2. Föreskrifter 
3. Tvistlösning 
4. Beslut om skyldigheter 
5. Tillsyn – beslut efter tillsyn 
6. Upphandling 
7. Information/allmänna råd 
8. Beskrivning och analys55 

 
 
3.6.2 Konsumentverket  
KOV är en statlig myndighet som arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Kvalitet, 
miljöpåverkan, reklam, avtalsvillkor, varor och tjänsters säkerhet, konsumentrelaterade 
handikappfrågor samt konsumentinformation är några viktiga områden. 
KOV och Konsumentombudsmannen (KO) ser till att företagen följer lagar och regler på 
konsumentområdet. De ingriper mot företagens överträdelser men arbetar även förebyggande 
för god marknadsföringssed, säkra produkter samt skäliga avtalsvillkor.56 KOV kan ta upp ett 
ärende på eget initiativ eller efter anmälan utifrån. Oftast börjar KOV med att förhandla med 
näringsidkaren och når de en uppgörelse kan verket avskriva ärendet från handläggning. 
Förbuds- och informationsföreläggande utfärdas dock i en del fall. Detta innebär att KO, 
skriftligen förbjuder näringsidkaren att företa en viss marknadsföringsåtgärd, använda ett visst 
avtalsvillkor eller ålägger en näringsidkare att lämna viss information. KO: s förelägganden är 
förenade med vite och näringsidkaren skall godkänna åtgärden inom viss tid för att 
föreläggandet skall vinna laga kraft. Gör denne inte det, kan KO föra ärendet vidare till 
domstol.57  
 

                                                 
54 www.pts.se 
55 PTS aktivitetsplan 2004-2005 s. 5 
56 Konsumentverket arbetar för dig, s. 1 och 5 
57 Praktisk marknadsrätt, s. 80 
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KOV tillsynsarbete är emellertid till stor del förebyggande. De träffar överenskommelser med 
näringslivet om hur avtalsvillkor och marknadsföring skall utformas. Efter förhandling med 
näringslivet utfärdas även riktlinjer och föreskrifter som komplement till lagarna och som 
vägledning för företagen.58 KOV har förhandlat och godkänt avtal framtagna av ett stort antal 
branschföreningar. Exempel på standardavtal av detta slag är: ”Köpvillkor för möbler till 
konsumenter”, ”Konsumentköp CE 2002” avseende försäljning av nya hemelektroniska 
apparater, ”Konsumentköp LEH 2002” gällande försäljning av nya elektriska handverktyg, 
”Konsumentköp Trädgårdsmaskiner 2003” samt ”Konsumentfoto 2003” med flera.59 KOV 
har dock ännu inte godkänd något standardavtal för vare sig bredbands- eller digital-TV-
marknaden.60

 
Nedan följer de viktigaste konsumentlagarna vars efterlevnad kontrolleras av KOV: 
 

 Marknadsföringslagen (1995:450) 
 Konsumentkreditlagen (1992:830) 
 Konsumentförsäkringslagen (1980:38) 
 Prisinformationslagen (1991:601) 
 Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (1994:1512) 
 Produktsäkerhetslagen (2004:451) 
 Konsumentköplagen (1990:932) 
 Konsumenttjänstlagen (1985:716) 
 Lagen om hem- och distansförsäljning (2005:59) 
 Lagen om finansiell rådgivning (2003:862)61 

 
 
3.6.3 Allmänna reklamationsnämnden 

Det kan ofta vara svårt för konsumenter att genomföra sina anspråk i praktiken. ARN har 
skapats för att utgöra ett processuellt konsumentskydd, vid sidan av det civilrättsliga.  Det är 
ett statligt organ som har till uppgift att avgöra tvister mellan konsumenter och företag om 
köpta varor och tjänster. Myndigheten skall pröva tvister opartiskt och avgiftsfritt.62 ARN kan 
inte meddela bindande beslut men deras rekommendationer tenderar ändå att väga tungt och 
följs i ca 80 % av fallen.63 Då besluten till stor del är beroende av specifika omständigheter 
och dessutom inte är bindande, har vi valt att inte stödja vår granskning på ARN: s 
avgöranden.64

 
 
3.7 Sammanfattning 
Standardavtalsrättens område är en del av den allmänna avtalsrätten. I doktrinen definieras 
begreppet standardavtal såsom avtal, ”som ingås med i förväg framtagna standardiserade 
villkor och som avses att tillämpas i ett större antal situationer”. Standardavtal kan vara 
gemensamt upprättade likväl som ensidigt upprättade. 
 

                                                 
58 Konsumentverket arbetar för dig, s. 5 
59 Herre, s. 50 
60 Anna Montelius 
61 Konsumentverket arbetar för dig, s. 6 
62 www.arn.se 
63 Ramberg, s. 260 
64 Se vidare avsnitt 1.5 s. 3 
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Det finns regler för hur inkorporering av standardavtal ska gå till d.v.s. hur standardvillkor ska 
kunna bli en del av avtalet och således bli gällande. 
 
Den primära funktionen med standardavtalen är att effektivisera avtalsslutet. En individuell 
förhandling av de allmänna villkoren vid varje enskilt tillfälle skulle bli tidskrävande. Avtalen 
är ofta ensidigt upprättade och kan då skapa en obalans mellan parterna så till vida att båda 
parters intressen inte tillgodoses i samma omfattning.  
 
Standardavtal innehåller oftast ett antal typiska klausuler. De kan vara berättigade att använda 
i kommersiella förhållanden medan de i konsumentförhållanden kan bedömas som oskäliga.  
 
Konsumenter som önskar att framföra klagomål eller synpunkter kan göra det till PTS, KOV, 
KO samt ARN. Dessa myndigheter övervakar bredbands- och digital-TV-marknaden. 
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4. RÄTTSKÄLLOR 
 

vtalsrättens rättskällor skiljer sig inte från vad som gäller för andra 
rättsområden. Lagstiftningen är den främsta rättskällan och till hjälp vid 

lagtolkningen kan man stödja sig på lagförarbeten, rättspraxis och allmänna 
avtalsrättsliga principer, samt i viss utsträckning doktrin.65 Nedan beskrivs de 
lagar som enligt MD och KOV är de mest aktuella vid vår granskning66, samt 
några av de allmänna rättsprinciper som MD har beaktat i tidigare avgöranden.  

A 

 
 
4.1 Lagstiftning 
För att öka konsumentskyddet har ett flertal tvingande civilrättsliga lagar införts. 
Standardklausuler som strider mot dessa tvingande regler blir då utan rättsverkan och oskäliga 
per se (i sig). Lagar av denna typ är KtjL-, KkL-, konsumentkredit- (KkredL), 
konsumentförsäkrings-, och hemförsäljningslagarna. Dessa är lagar som på civilrättslig väg 
kan användas för att kontrollera standardvillkor i det enskilda fallet. Det finns även en annan 
väg, den marknadsrättsliga. MD kan genom att tillämpa AVLK, förbjuda en näringsidkare att 
fortsättningsvis använda ett visst avtalsvillkor om villkoret bedöms som oskäligt. AVLK 
bildar även basen för KOV: s övervakningsverksamhet på området.67  
 
Lagarna som är av störst intresse i vårt fall, d.v.s. när vi granskar standardavtal med 
konsument som motpart är KkL, KtjL, EkomL, AVLK (och i viss mån Avtalslagen (AvtL) 
speciellt 36  §, där vägledningar har sökts avseende oskälighetsbedömningen, se vidare avsnitt 
6.4). Lagarna är endast tillämpliga på konsumentavtal, vilket är avtal som näringsidkare ingår 
med konsumenter (privatpersoner) inom ramen för sin yrkesmässiga verksamhet. 
 
Privatpersoner räknas endast som konsumenter när de handlar huvudsakligen för enskilt bruk. 
Om en privatperson handlar något som är avsett att användas både i näringsverksamhet och 
för privat bruk får det avgöras vad som är det huvudsakliga. Ovanstående lagar är tvingande, 
vilket innebär att de inte kan frångås genom avtal mellan parterna. Eftersom deras syfte är att 
skydda den svagare avtalsparten är de emellertid endast tvingande till dennes förmån.68 Det 
bör dock påpekas att varken KkL eller KtjL är direkt tillämpliga på bredbands- och digital-
TV-området. Orsaken till detta är att denna tjänst inte faller under KtjL: s tillämpningsområde 
och heller inte kan utgöra en vara enligt KkL. Lagarna kan dock tillämpas analogt och utgöra 
vägledning för vad som anses vara skäligt.69  
 
 
4.2 Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden  
I samband med att Sverige anslöt sig till EU trädde en ny lag om avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden (1994: 1512) i kraft. Lagen bygger på Rådets Direktiv 1993/13/EEG 
av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (Direktivet), som har företräde 
framför svensk lagstiftning (läs mer om Direktivet i avsnitt 6.1). Införlivandet av Direktivet 
innebar att 1971 års lag om avtalsvillkor i konsumentförhållande ersattes av ett ny lag med 
samma titel. Den nya lagen ändrade inte rättsläget i någon större utsträckning men innebar 
                                                 
65 Ramberg, s. 19 
66 Anna Montelius 
67 Bernitz, s. 21-22 
68 A.a. s. 56 
69 Jolanda Girzl, Ola Svensson och Anna Montelius 
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ändå en intressant vidareutveckling av standardavtalsrätten.70 Skillnaden mellan lagarna är att 
den nya innehåller både civilrättsliga och marknadsrättsliga regler. Andra nyheter är att man 
definierat begreppet standardavtal71  (AVLK 10 §). I anknytning till denna definition finns det 
en bevisbörderegel som lägger bevisbördan på näringsidkaren, som i och med denna har att 
bevisa att det villkoret som är för handen har varit föremål för individuell förhandling (AVLK 
12 §).72 Oklarhetsregeln har lagfästs i 10 § AVLK och genom denna lagändring har 
oklarhetsregeln blivit den enda lagfästa principen för avtalstolkning i svensk rätt.73  
 
AVLK är en marknadsrättslig lag som drar upp den rättsliga ramen för företagens agerande. 
Lagen gäller villkor, som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet använder vid 
erbjudande av vara, tjänst eller annan nyttighet till konsumenter för huvudsakligen enskilt 
bruk (3 § AVLK). Till skillnad från KtjL innefattar tjänst alla tjänster, förutom de som 
tillämpas inom bank- och försäkringsbranschen.74 AVLK ansluter nära till 
Marknadsföringslagen (MFL) då ingripande mot vilseledande villkor och åläggande att lämna 
information om tillämpande villkor sker med stöd av MFL. KOV och MD är sålunda de organ 
som tillämpar både AVLK och MFL. 
 
Den rättsliga följden av oskäliga avtalsvillkor är enligt AVLK att avtalsvillkoret jämkas eller 
avlägsnas medan resten av avtalet kvarstår. Regeln att avtalet skall gälla utan revidering efter 
jämkningen eller åsidosättandet är dock beroende av att konsumenten begär det.75 Enligt 11 § 
3 st. AVLK föreskrivs nämligen att avtalet skall ”gälla utan andra ändringar, om 
konsumenten begär det och om avtalet kan bestå med i övrigt oförändrat innehåll”. 
 
Enskilda konsumenter kan inte grunda rättigheter eller skyldigheter direkt på AVLK utan 
måste då stödja sig på 36 § AvtL (se avsnitt 4.6.1). AVLK riktar sig till konsumenter som ett 
kollektiv och skall skydda dem genom en sanering av de standardiserade villkor som 
företagen tillämpar.76  
 
 
4.3 Konsumentköplagen 
Reglerna i KkL utgör ett skydd för konsumenter som köper varor från näringsidkare och 
gäller endast när köparen är konsument. De tvingande bestämmelserna lämnar litet utrymme 
för avvikande lösningar genom standardavtal, då avtalsvillkor som avviker från lagen är utan 
verkan.77

 
 
4.4 Konsumenttjänstlagen  
KtjL liknar KkL men det finns betydande olikheter vad det gäller reglernas utformning. 
Lagens tillämpningsområde är arbete på fasta och lösa saker samt förvaring av lösa saker.78 

                                                 
70 Bernitz, s. 93-94 
71 se avsnitt 3.1 
72 Bernitz m fl., s. 165 2004 
73 Bernitz, , s. 170. Se vidare avsnitt 5.2.9 s. 24 
74 Svensson, s. 13 
75 Ramberg, s. 157   
76 Bernitz, s. 94 
77 Praktisk marknadsrätt, s. 531 
78 Bernitz, s. 68-69 
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Lagen gäller då konsumenter anlitar näringsidkare och skapar en större klarhet i rättigheter 
och skyldigheter.79  
 
4.5 Lag om elektronisk kommunikation 
I juli 2003 trädde EkomL i kraft som då ersatte telelagen och lagen om radiokommunikation. 
Lagen innehåller bestämmelser om konsumenters och operatörers rättigheter och skyldigheter 
inom området för elektronisk kommunikation. Vissa regler rör samtliga operatörer som 
erbjuder elektroniska kommunikationstjänster och andra regler berör särskilda grupper av 
operatörer. I lagens femte och sjätte kapitel finns de konsumenträttsliga bestämmelserna.80

 
 
4.6 Avtalslagen  
Det som i denna lag är av intresse för oss är den 36 § där begreppen oskäligt och 
konsumentförhållande förekommer. När 36 § AvtL infördes 1976 var syftet att ge ökade 
möjligheter att ingripa mot oskäliga avtalsvillkor, särskilt i konsumentförhållande. 36 § AvtL 
är, till skillnad från AVLK, endast en civilrättslig bestämmelse. Den skall komplettera 
konsumentskyddet enligt de civilrättsliga, tvingande konsumentskyddslagarna och AVLK. 
Det bör nämnas att den är tillämplig på alla typer av avtal, inte enbart de som riktar sig till 
konsumenter. Generalklausulen omfattar både standardavtal och individuellt upprättade avtal 
har en bred räckvidd. Med stöd av 36 § är det möjligt att förklara ett avtalsvillkor eller ett helt 
avtal ogiltigt.81  
 
4.6.1 Relationen mellan AVLK och 36 § AvtL 

AVLK riktar sig enbart till näringsidkare medan alla typer av avtalsparter faller inom ramen 
för 36 § AvtL. Förutom detta är AVLK inriktad på standardavtal som tillämpas mot en stor 
grupp konsumenter. Detta innebär att man skall avgöra om ett avtalsvillkor är oskäligt i sig, 
oberoende av omständigheterna.82 Den har en preventiv verkan och kan inte jämka redan 
ingångna avtal. En bedömning av om avtalet skall fortsätta att gälla görs inte.  
 
Vid en civilrättslig prövning (enligt 36 §) bedöms ett specifikt avtal och syftet är reparativt, 
vilket innebär att redan ingångna avtal kan jämkas. Här ska en helhetsbedömning göras och 
ett skäligt avtalsvillkor kan uppvägas av fördelaktiga omständigheter. Ett förbud enligt AVLK 
innebär inte att allmän domstol är bunden av MD:s avgöranden. MD avgöranden saknar dock 
inte betydelse för den civilrättsliga bedömningen utan kan tvärtom ha stor inverkan på 
domstolens prövning.83

 
 

                                                 
79 Svensson, s. 7 
80 Faktablad, s. 1 
81 Bernitz, s. 75-81, Grönfors, 2, s. 217-225   
82 Grönfors, 2, s. 224 
83 Jansohn & Kjellin, s. 82ff 
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4.7 Allmänna rättsprinciper 
Nedan ges en kort beskrivning av de allmänna rättsprinciper som ges störst tyngd vid vår och 
MD: s oskälighetsbedömning. 
 
4.7.1 Avtalsbundenhet – Avtalsfrihet 
En huvudprincip inom avtalsrätten är att avtal skall hållas - pacta sunt servanda. Avtal måste 
upprätthållas för att parterna ska kunna lita på att motparten uppfyller avtalsförpliktelsen.84 
Grundtanken är därmed att avtal skall gälla enligt sitt innehåll.85 Avtalsfriheten innebär att 
individen själv ska kunna bestämma vad avtalet ska innehålla, om avtal skall ingås och med 
vem avtalet ska ingås.86 Friheten att ingå avtal har på senare tid inskränkts. En bidragande 
orsak till detta är den starka framväxten av konsumentskyddet.87

 
4.7.2 Ekvivalensprincipen  
Som en konsekvens av skyddsbehovet för parterna har principen om jämvikt framkommit, 
även kallad principen om ekvivalens. Denna princip innebär att rättstillämparen kan angripa 
och jämna ut brister eller förskjutningar i avtalsförhållandet.88 Vi försöker idag att leva efter 
idén att ett avtal ska vara balanserat såtillvida att parternas rättigheter respektive skyldigheter 
stämmer överens och att en part inte bär en orimlig börda i avtalsförhållandet.89 Det ska, som 
Ramberg uttrycker det, finnas en balans i utbytet mellan parternas prestationer.90  
 
4.7.3 Skadeståndsprincipen 
I KkL (30 §) och KtjL (31 §) görs det ingen uppdelning mellan direkt och indirekt skada, inte 
heller anges det någon begränsning för hur hög ersättning den skadelidande skall få. Detta 
innebär att den skadelidande ska ha rätt till full ersättning. Principen om att näringsidkare 
skall vara ansvarig även vid indirekt skada har enligt KO fått en så stor genomslagskraft att 
den skall bedömas som en tvingande allmän rättsprincip.91  
 
4.8 Sammanfattning 
De lagar som är av störst intresse vid vår granskning av standardavtal är AVLK, EkomL, KkL 
och KtjL. Ett avtalsvillkor som strider mot tvingande lagstiftning blir oskäligt per se och kan 
med stöd av AVLK förbjudas av MD. Trots att KkL och KtjL inte är direkt tillämpliga på vårt 
område kan de tillämpas analogt och ge vägledning för vad som kan anses vara skäligt och 
oskäligt. Avtalsvillkor som strider mot allmänna rättsprinciper kan även de förbjudas med 
stöd av AVLK. De allmänna rättsprinciper som fått störst tyngd i denna uppsats är; avtal skall 
hållas, ekvivalensprincipen samt skadeståndsprincipen. Ovanstående lagar och principer är 
tvingande, vilket innebär att de inte kan avtalas bort genom exempelvis ett standardavtal.  
 
 
 

                                                 
84 Ramberg s. 235. Lehrberg, 2, s. 11-12  
85 Bernitz, s. 75 
86 Ramberg s. 24 
87 Grönfors, 1, s. 28 
88 Taxell, s. 66 
89 Dotevall, s. 450 
90 Ramberg, s. 148 
91 Artikel KOV s. 2 
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5. TOLKNING 
 

et största problemet inom avtalsrätten är vilket tillvägagångssätt som ska 
användas för att avgöra ett avtals innehåll.92 Nedan följer en beskrivning av 

olika metoder för avtalstolkning följt av en redogörelse för hur standardavtal bör 
tolkas. Vi kommer sedan att gå in på prejudikatstolkning och avsluta med en 
genomgång av analogislut.   

 D

 
 
5.1 Avtalstolkning 
Om avtalet är ofullständigt eller oklart, försöker man hitta ledning i det material som är 
typiskt för den konkreta avtalssituationen. Avtalets lydelse är främst sådant material samt vad 
parterna åsyftat. Detta material kallas tolkningsdata och tillvägagångssättet för att fastställa 
den rättsliga betydelsen kallas avtalstolkning.93 Lehrberg menar att avtalstolkning avser ”den 
verksamhet, genom vilken en rättshandlings innehåll och rättsverkningar fastställs”. En 
tolkning sker givetvis även då avtalets lydelse är klar och otvetydig och vars avgörande 
betydelse är ostridig mellan parterna.94 Vilket tillvägagångssätt som bör användas vid 
tolkningen får sökas i rättspraxis då det inte finns några lagregler på området.95 Inom den 
rättsvetenskapliga doktrinen kan också viss vägledning finnas.96

 
Tolkningen handlar primärt om rena bevisfrågor t.ex. vad som sagts, vad parterna avsett. Det 
kan också röra sig om bedömningsfrågor t.ex. hur en avtalstext ska tolkas eller vem som har 
rätt när parterna har uppfattat avtalet olika. Avtalets innehåll är bindande och måste kunna 
fastställas. Om det uppstår komplikationer ska det lösas genom tolkningen. Tolkning innebär 
att en rättshandlings betydelse klargörs för att fastställa de rättsverkningar den har. Den som 
tolkar arbetar med de uttryck som avtalet fått i sinnesvärlden, ofta då lydelsen, hur parterna 
uppfattat avtalet, vilken avsikt de haft med avtalet samt vilket intryck det gjort på motparten.97

 
Ibland grundas inte tolkningen på tolkningsdata som kan härledas till avtalsparterna utan 
tolkningen måste fyllas ut och kompletteras för att ett avtal ska komma till stånd och 
därigenom synliggöra rättsverkningarna.98 När utfyllning måste ske har ”avgivaren intet 
avsett i frågan – och mottagaren intet uppfattat - som kan tilläggas avgörande betydelse för 
tolkningen”.99 De olika normkällor som brukar användas vid utfyllning av avtal är enligt 
Adlercreutz rangordnade som följer: 
 

1. Tvingande regler 
2. Avtal och vad som anses avtalat (tolkningsvis) 
3. Partsbruk 
4. Handelsbruk eller annan sedvänja 
5. Dispositiva regler i lag eller rättspraxis100  

 

                                                 
92  Ramberg s. 179  
93  Adlercrutz, s. 103 
94  Lehrberg, 1, s. 201  
95  Adlercreutz s. 103  
96  Lehrberg, 2, s. 32 
97  Lehrberg, 1, s. 207 
98  Ramberg, s. 183 
99  Lehrberg, 1, s. 248 
100 Adlercreutz, s. 104 
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5.2 Metoder för avtalstolkning  
Det är konstaterat att domstolarna använder olika metoder vid tolkningen av avtal. Det är inte 
möjligt att renodla dem och de kombineras ofta. Faran med att ha fasta regler för tolkningen 
är att avtalstolkaren då kan använda en felaktig tolkning vid fastställandet av 
avtalsinnehållet.101 Valet av tolkningsmetod får avgöras från fall till fall. När avtalen tolkas av 
våra svenska domstolar beaktas alla tillgängliga och tillämpliga tolkningsdata. Muntliga 
avtalsvillkor väger lika tungt som skriftliga.102  
 
5.2.1 Gemensam partsavsikt 
Den viktigaste uppgiften vid avtalstolkning är att försöka utröna den vid avtalsslutet 
gemensamma partsavsikten. Det är den avsikt som gäller i avtalet även om avsikten fått ett 
felaktigt eller oklart uttryck i avtalet.103 Är språket som används i avtalet mångtydigt och ger 
avtalet en annan mening än den parterna har, kan de frångå den felaktiga meningen och 
tillämpa avtalet så som det var tänkt.104 Har parterna olika uppfattningar om avsikterna med 
avtalet och en gemensam partsavsikt kan bevisas har den företräde.105  
 
Den gemensamma partsviljan kan ibland utläsas av tidigare avtalsförhållanden mellan 
parterna. Har då ett avtalsvillkor en viss betydelse och det inte framgår i det nya avtalet att 
villkorets betydelse ändras är det naturligt att utgå ifrån att den gamla innebörden gäller. Även 
ingresser kan vara betydelsefulla när den gemensamma partsviljan ska utrönas.106 Kan inte 
partsavsikten fastställas ska avtalet tolkas på objektivt konstaterbara fakta.107

 
5.2.2 Objektiv tolkningsmetod 

Ofta föreligger skilda uppfattningar av avtalets innehåll mellan parterna i stället för en 
gemensam partsavsikt. Det gäller att utgå ifrån att avtalet är giltigt. Det objektiva i metoden 
betyder att det bortses ifrån parternas subjektiva (motsägande) uppfattningar. Förklaringarna 
av innehållet i avtalet, som ligger till grund för tolkningen, ska framläggas så som de 
framträder för en utomstående betraktare. Avtalstolkaren utgår då ifrån vad parterna givit 
uttryck för och förklarat.108 Går det inte att fastställa en för parterna gemensam uppfattning, 
vilket normalt är fallet vid tolkning av standardavtal, används den objektiva metoden.109 
Ibland är inte parternas avsikter synbara för en utomstående betraktare. Utgångspunkten blir 
då istället ofta en objektiv språklig metod.110  
 
5.2.3 Språklig metod vid objektiv tolkning 

De olika uttrycksmedlen för att visa partsviljan kan vara många och i de fall tolkningen vållar 
problem rör det sig oftast om en skriftlig handling. Föremålet för tolkningen är primärt en 
omtvistad avtalsklausul. Det vanliga är att man i praktiken utgår från det sunda förnuftet när 
tolkningen görs.111 Genom att tolka efter lydelsen i objektiv mening utgår avtalstolkaren från 

                                                 
101 Ramberg s. 186-187  
102 Bernitz s. 43-44  
103 A.a. s. 43. Lehrberg, 1, s. 216 
104 Ramberg, s. 179ff 
105 Lehrberg, 2, s. 10 
106 Bernitz, s. 44 
107 Ramberg s. 180  
108 A.a. s. 180-181 
109 Bernitz s. 44-45  
110 Lehrberg, 1, s. 221-222  
111 A.a. s. 229  
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textens normala språkliga betydelse. Det blir en form för tydning av avtalet. Uttryck med 
juridisk innebörd tolkas enligt den gängse rättsliga betydelsen och tekniska termer samt 
fackuttryck tolkas mot bakgrund av deras betydelse inom branschen. Uttryck inom avtalets 
ram förutsätts ha samma innebörd i avtalet som helhet.112  
 
Kan inte betydelsen i språket avgöras i det fall som skall bedömas måste antingen metoden 
överges eller kombineras med andra. När parterna inte nämnt något om det som senare blir 
tvistigt finns ingen möjlighet att använda den språkliga metoden.113  
 
5.2.4 Systematisk metod 
När den systematiska metoden används uppfattas avtalstexten som en sammanhängande 
helhet där den tvistiga bestämmelsen utgör en del. Om en klausuls språkliga lydelse i 
möjligaste mån är klarlagd kan den sättas in i sitt sammanhang i avtalet för att ytterligare få 
vägledning för tolkningen. Ofta framstår då en klausul som förklarad när den utgör en del i 
regleringen av relationen mellan parterna. Den bästa förutsättningen för en systematisk metod 
är när tolkningen rör ett standardavtal. En avtalsklausuls placering under viss rubrik kan få 
betydelse för tolkningen.114 ”Ett avtal bör …. ses som en sammanhängande helhet. Vid 
tolkningen av en avtalsbestämmelse kan man därför ofta hämta ledning i andra 
avtalsbestämmelser.”115 Om en klausul har flera tydningar eller står i strid med avtalet i 
övrigt väljs det alternativ som bäst kan förenas med avtalet.116  
 
5.2.5 Allmänna förnuftsöverväganden 
Om det föreligger oklarheter vid den objektiva tolkningen är domstolarna obenägna att 
använda tolkningsalternativ som leder till diskrepans mellan parterna. I stället främjas det 
alternativ som leder till ”det praktiskt mest rimliga resultatet” för att det ska råda balans 
mellan parternas rättigheter och skyldigheter.117

  
De eftersträvar en tolkning som ter sig rimlig med beaktande av omständigheterna i fallet. Om 
den ene parten hävdar en tolkning av lydelsen som verkar förnuftig och den andre parten 
hävdar en tolkning som i sammanhanget är meningslös eller egendomlig stannar domstolarna 
vid den förstnämnda tolkningen.  
 
5.2.6 Branschpraxis och underförstådda avtalsvillkor 
Vid objektiv tolkning beaktar domstolarna också branschpraxis, god sed eller andra 
vedertagna handlingsmönster även om de inte anses utgöra handelsbruk och sedvänja. 
Härifrån är inte steget långt till att komplettera avtalet med underförstådda avtalsvillkor. Det 
är villkor som ter sig naturliga i avtalssituationen. Domstolarna använder sig då av uttrycket; 
”får anses avtalat”.118

 
5.2.7 Friare tolkning 

Kan inte den gemensamma partsavsikten vid avtalsslutet fastställas är det vanligaste att 
övergå till en tolkning efter ordalydelsen. I praktiken är det inte möjligt att nå ett entydigt 
                                                 
112 Bernitz, s. 45  
113 Ramberg, s. 187 
114 Lehrberg, 1, s. 230  
115 Bernitz, s. 45  
116 Lehrberg, 2, s. 50  
117 Lehrberg, 1, s. 238  
118 Bernitz, s. 46   
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resultat på denna väg. Oftast är parternas olika tolkningar både rimliga och med ordalydelsen 
förenliga. Domstolarna måste ändå komma fram till en lösning och de söker då i allmänhet 
finna lösningen inom ramen för en ”friare tolkning mot bakgrund av situationen som helhet”. 
Då tar de hänsyn till alla relevanta avtalsmoment. Enligt nutida HD-praxis försöker 
domstolarna då få fram vad som är typiskt och vad som verkar vara en rimlig samt lämplig 
tolkning. De beaktar då särskilt handelsbruk, kommersiell sedvänja och dispositiv rätt.119 Går 
det fortfarande inte att finna en lösning på vad som är tvistigt finns hjälpregler. 
 
5.2.8 Hjälpregler för avtalstolkning 
När utbytet av viljeförklaringarna i ett avtal är i behov av tolkning och denna inte leder fram 
till någon lösning trots att ovanstående olika tolkningsmetoder prövats finns oklarhetsregeln 
och minimiregeln att tillgå för ytterligare tolkning. Dessa regler är en form av hjälpregler som 
används när den ”egentliga avtalstolkningen” inte ger något resultat.120  
 
5.2.9 Oklarhetsregeln 
Oklarhetsregeln (in dubio contra stipulatorem) har sitt ursprung från den gamla romerska 
rätten, och den är lagfäst i 10 § AVLK.121 Den lyder ”Om innebörden av ett avtalsvillkor som 
inte varit föremål för individuell förhandling är oklar, skall vid tvist mellan näringsidkare och 
konsument villkoret tolkas till konsumentens förmån”. Det innebär att ett otydligt avtal skall 
tolkas till nackdel för den part som författat den oklara texten. Regeln kan också användas 
mot den som åberopar sådan text men själv inte författat den.122 I många situationer är det 
viktigare ta fram vem som haft störst möjligheter att förutse oklarheten i vissa situationer.123 
Enligt förarbetena till lagen kan den gälla även situationer och muntliga villkor där andra 
omständigheter än just ordalydelsen förorsakar oklarheter.124 Oklarheten behöver inte alltid 
ligga i ordens mångtydighet utan kan också bero på att avtalstexten redigerats på ett sätt som 
kan leda läsaren på villospår eller att viktiga bestämmelser lätt undandras dennes 
uppmärksamhet.125  
 
Regeln finns även med i Direktivet artikel 5. Där lyder den ”Vid tveksamhet om ett 
avtalsvillkors innebörd skall den för konsumenten mest gynnsamma tolkningen gälla”. Där 
slås det också fast att skriftliga villkor till konsumenter alltid skall vara begripligt och klart 
formulerade.126  
 
Författarna inom den rättsvetenskapliga doktrinen är oense om vilken betydelse lagfästningen 
av oklarhetsregeln har för svensk rätt. Den tillämpas på senare tid i svensk praxis som en 
generell tolkningsprincip och den kan enligt Bernitz tillämpas på områden där det typiskt 
råder obalans mellan parterna.127 Den tillmäts också särskild betydelse vid tolkning av 
ensidigt upprättade standardavtal.128 Hellner anser att principen rent allmänt har fått för stort 
utrymme i rättstillämpningen.129 Adlercreutz finner att regeln bara är tillämpbar när 

                                                 
119 Bernitz, s. 46  
120 Lehrberg, 1, s. 239-240  
121 Bernitz SvJT, s 630 
122 Ramberg, s. 196 
123 Lehrberg, 2, s. 85 
124 Prop. 1994:95:17 s. 51 f.  
125 Adlercreutz, s. 111 
126 Bernitz SvJT, s. 630 
127 A.a. s. 631   
128 Bernitz, s. 50 
129 Bernitz SvJT, s.631  
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bestämmelsen i fråga är alltför vag eller oklar samtidigt som regelns betydelse inte får 
överdrivas.130 Lagfästningen medför inte att oklarhetsregeln fått en starkare ställning menar 
Ramberg. Vidare säger han att den ska tillämpas som en sista utväg om det inte gäller villkor 
som inte varit föremål för individuell förhandling.131 Lehrberg tycker att oklarhetsregeln har 
störst berättigande vid standardavtal och att det då finns ett rättspolitiskt intresse av att villkor 
ensidigt dikterade inte får slå igenom till den starke partens förmån.132 Ramberg, Lehrberg 
och Bernitz bekräftar att den är fullt användbar på de standardavtal vi ämnar undersöka. 
 
Det faktum att oklarhetsregeln finns med i Direktivet visar klart att den ses som en viktig 
konsumentskyddsregel och att den fått en ännu starkare ställning i svensk rätt än den tidigare 
haft. Även själva lagfästningen i AVLK gör att den inte längre enbart kan ses som en 
avtalstolkningsprincip bland andra.133   
 
I de fall när konsumenter är inblandade ställs det generellt högre krav på att villkorens 
innebörd är tydlig.134 Oklarhetsregeln uppbärs av preventiva ändamålsskäl. Om någon bär 
skuld till en oklarhet och därmed får stå tillbaka för motparten ger en sådan regel incitament 
till att försöka att utforma så klara avtalsvillkor som möjligt.135 Det förekommer att en part 
medvetet inte tar med ett avtalsvillkor eller låter ett villkor vara oklart för att inte behöva ta 
upp villkoret till diskussion och därigenom riskera avtalets tillkomst.136  
 
En nackdel med oklarhetsregeln enligt doktrinen är att det inte är riktigt klart när den ska 
tillämpas. Används oklarhetsregeln på ensidigt upprättade standardavtal leder det till en snäv 
tolkning vilket ses som en viktig fördel med regeln.137  
 
5.2.10 Minimiregeln 
Minimiregeln, som avtalsrättslig metod kan nästan inte motiveras annorlunda än att man vill 
undvika att ålägga en av parterna betungande förpliktelser som inte klart framgår i avtalet.138  
Minimiregeln är inte inriktad på standardavtal, den är nästan direkt olämplig, då den är starkt 
säljarvänlig. Den kan ofta leda till resultat som är direkt motsatta än om oklarhetsregeln hade 
använts. Den måste därför användas senare i tolkningsprocessen än oklarhetsregeln.139  
 
 
5.3 Tolkning av standardavtal 
Det har ingen betydelse om konsumenten har läst igenom avtalstexten eller inte. Villkoren 
ingår ändå i avtalet mellan parterna.140 Det kan konstateras redan från början att det i denna 
situation framstår som meningslöst att försöka få fram en gemensam partsvilja när inte 
konsumenten på något sätt deltagit i formandet av villkoren.141 Det tas ingen hänsyn till 
eventuella förarbeten, bortsett från de då standardavtalet är gemensamt upprättat, eftersom de 

                                                 
130 Adlercreutz, s. 112 
131 Ramberg, s. 196, se även Rättsfall att minnas s. 59  
132 Lehrberg, 2, s 86.  
133 Bernitz SvJT, s. 631  
134 Lehrberg, 2, s. 93 ff. 
135 A.a. s. 96. 
136 Ramberg, s. 196 
137 Bernitz, s. 50 
138 Ramberg, s. 212  
139 Bernitz, s. 51  
140 Se vidare avsnitt 3.4 s. 10 
141 Grobgeld, s. 40 
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i allmänhet inte är tillräckligt genomarbetade samt upprättade av enskilda parter i eget 
intresse.  
 
De grundläggande reglerna för tolkning av standardavtal är enligt Bernitz att individuellt 
avtalade villkor som intagits i standardavtalet får företräde vilket medför att: 
 

 Skrivet går före tryckt 
 

 Muntliga avtalsvillkor går i regel före tryckta 
 

 Speciellt preciserade villkor går före mera generella 
 

 En restriktiv tolkning skall tillämpas på friskrivningsklausuler 
 

 Det går vanligen inte att friskriva sig rättsligt från ansvar för skada som vållats 
uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. 

 
 Ett standardavtal bör ses som en sammanhängande helhet och tolkningar av avtalets 

specifika villkor bör göras utifrån denna helhetssyn på avtalet (gäller framförallt 
omfattande standardavtal). 

 
 Oklarhetsregeln är tillämplig och innebär som tidigare sagts att avtalet tolkas till 

nackdel för den av parterna som haft största möjligheten att avvärja det oklara.142  
 

 Ett senare avtalsdokument äger företräde framför ett äldre.143  
 

 Vid tolkning av ensidigt upprättade standardavtal skall, förutom det som redan nämnts 
ovan, inte ett oklart avtalsvillkor författad i ensidigt syfte tillmätas betydelse vid 
tolkningen.144  

 
 
5.4 Prejudikatstolkning145  
Rättsregler kan ofta, förutom i den skrivna lagen, återfinnas i rättspraxis. Rättspraxis kan även 
ge vägledning vid tolkning av lagen. Vi kommer här att presentera en metod för 
prejudikatstolkning som Westberg har utvecklat. Den mest grundläggande tanken är att varje 
prejudikat inrymmer en rättsregel. Nästan varje prejudikat kan ”skrivas om till en sådan regel, 
och det är rättsfallstolkarens primära uppgift att göra det”. Rättsfallstolkaren får därmed 
utgå ifrån att domstolen inte bara tillämpat en regel utan faktiskt också först skapat den. För 
att nå djupare insikt måste även ett ställningstagande till regelns ratio decidendi, räckvidd och 
vägledande värde göras. Det är en process som handlar om att stegvis nå förståelse och först 
efter en sammanvägning av samtliga delar uppnås den fulla insikten. 
 
Modellen för tolkning av prejudikat som Westberg har utvecklat innehåller endast några få 
beståndsdelar. De skall ses som ett handlingsprogram för att tolka ett rättsfall, med inriktning 
på prejudikatet. 

                                                 
142 Bernitz s. 47ff 
143 Lehrberg, 2, s. 101  
144 Bernitz, s. 49 
145 Källa för hela avsnitt 5.4 är Westberg, s. 585-615 
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1. Rättsregeln ska identifieras 
2. Fastslå vilken rättsprincip regeln ger uttryck för 
3. Bestäm räckvidden på prejudikatet 
4. Bedöm värdet på prejudikatet  

 
 
5.4.1 Rättsregeln ska identifieras 
När man tolkar ett prejudikat innebär det att man skall ”läsa ut en positivrättslig regel som 
bildar mönster för framtida rättstillämpning”. Det betyder att domskälen skall skrivas om till 
en rättsregel. Ibland uttrycks regeln klart i domskälen men det finns även fall där den inte fullt 
framgår och då får rättsfallstolkaren framkonstruera den. Det gäller att tidigt få domens 
uppbyggnad klar för sig. 
 
Det är bara de, i domstolens egna ställningstagande, fakta och värderingar som ska bilda den 
rättsregel som utvinns ur predikatet. Detta utgör samtidigt en spärr för tolkaren att anpassa 
tolkningen till sin teori eller egna värderingar. Fakta på andra ställen i rättsreferatet kan hjälpa 
till att förstå innebörden av domstolens tanke. Det är viktigt att tänka på att domstolens 
resonerande och analyserande delar väger tyngre än t.ex. delar i parts överklagande. Ju 
närmare aktuella tolkningsdata texten ligger varifrån rättsregeln kan utläsas desto större värde 
har de. Genom att fastslå vilket problem domstolen ska lösa kan relevanta och irrelevanta 
fakta lättare sorteras. 
 
5.4.2 Fastslå vilken rättsprincip regeln ger uttryck för 
Om det första steget är att fastslå vad prejudikatet säger, så handlar detta andra steg om att 
försöka slå fast ”vilka skäl som bestämt just den i prejudikatet uttryckta normen”. Det gäller 
att förstå varför domstolen bildade just denna regel och inte någon annan. Den framtagna 
rättsregeln ska i normala fall, genom allmänna överväganden, kunna ge uttryck för en 
bakomliggande rättsprincip. Prejudikatets kärna ska ju uttrycka något som skall vara allmänt 
vägledande. Vid sökandet efter dessa ratio decidendi måste tolkaren vara vaksam mot att läsa 
in sitt eget förnuft för att rättfärdiga normen. Andra steget i modellen bör reserveras för de 
mer eller mindre återgivna motiven. Förstår tolkaren den bakomliggande principen blir det 
lättare att förstå prejudikatet i ett större sammanhang. Det blir också lättare i nästa steg när 
prejudikatets räckvidd ska bedömas.  
 
5.4.3 Bestäm räckvidden på prejudikatet 
Detta steg är ett försök att försöka generalisera den genom prejudikatet skapade rättsregeln. 
Den ska nu uttolkas för att om möjligt kunna avgöra vilket tillämpningsområde den har. Det 
görs genom att först avgöra innebörden i regelns rekvisit och rättsföljd. Tolkningen bör ske 
mot bakgrund av den information som prejudikatet innehåller. Räcker inte informationen i 
prejudikatet till får tolkaren använda sig av andra rättskällor.  
Nästa moment är att fastslå om prejudikatet sträcker sig längre än den omedelbara 
ordalydelsen. Nu får tolkaren använda det ”analoga tänkandet” (se analogi avsnitt 5.5) och 
pröva steg för steg om det finns närbesläktade situationer där regeln kan tillämpas. Stegets 
avslutande fas är att genom det ovan gjorda försöka ”generalisera den princip” från vilken 
domstolen har härlett den konkreta rättsregeln. 
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5.4.4 Bedöm värdet på prejudikatet 
Här görs en kritisk granskning för att vinna förståelse av prejudikatets styrka. Det handlar om 
att ta ställning till hur vägledande prejudikatet bör vara i nyttohänseende. Prejudikatet är 
meddelat för att lösa problem och underlätta för medborgare, domstolar och advokater o.s.v. 
Uppgiften här är att ta reda på om prejudikatet håller vad det lovar. Det finns ”fem kvalitéer” 
som kännetecknar ett bra prejudikat. En brist i en av följande fem punkter påverkar 
prejudikatets vägledande funktion att uttrycka gällande rätt negativt. 
 

1. Begriplighet (det får inte vara oklart, mångtydigt eller motsägelsefullt) 
2. Motiverat rationellt (grundad övertygande argumentering) 
3. Praktiskt (möjligt att tillämpa, inte skapa svåra eller många tillämpningsproblem) 
4. Det ska ha ett betydande mått av generalitet (det får inte vara kasuistiskt) 
5. Det ska vara väl avpassat efter rättssystemet i övrigt (det får inte urlaka andra regler 

eller försvåra systemets allmänna funktion) 
 
Kvalitetsaspekterna måste hållas skilda från frågan om prejudikatet kan användas som källa 
för lösningen av en ny konflikt. Då handlar det om att jämföra samt ta ställning till om 
likheterna mellan prejudikatet och det nya målet är stora nog för att prejudikatet ska bli 
vägledande. Är då prejudikatet irrelevant påverkar det inte dess värde. En helt annan sak är 
om samhällsutvecklingen gjort prejudikatet för alltid överspelat. 
 
 
5.5 Analogi 
Om regler saknas eller inte ger besked om hur ett fall ska lösas finns det ofta någon lagregel 
eller något prejudikat som avgör samma fråga i ett annat sammanhang. Det kan då bli 
angeläget att tillämpa regeln eller prejudikatet analogt.146 Det innebär att domstolen fått ett 
fall som ligger utanför det språkligt tänkbara tillämpningsområdet för lagbestämmelsen och 
att det ifrågavarande fallet bedöms av denna lagbestämmelse som reglerar andra väsentligen 
likartade fall.147 Finns det vissa betydelsefulla likheter mellan det oreglerade fallet och 
rekvisiten i lagrummet, kan domstolen tillämpa lagen på det oreglerade fallet eller avvisa det. 
Väljer domstolen att tillämpa lagen på fallet och låta likheterna väga tyngre än skillnaderna 
mellan fallen, gör de ett analogislut.148 De likheter som finns mellan det oreglerade fallet och 
det lagreglerade fallet skall vara mycket stora innan man gör en analogisk tillämpning.149 Det 
argumenteras alltså för ett analogislut med stöd av likheterna och detta är ett uttryck för 
principen att ”lika skall behandlas lika”. Det sägs att en laganalogi används då det i lagen 
finns en lucka, något som inte regleras.150

 
Man börjar med att utgå från motiven bakom det aktuella lagrummet. Där kan lagens 
förarbeten ge viktig information. Det gäller att undersöka om stadgandet ger uttryck för någon 
godtagbar princip eller riktlinje för det föreliggande fallet samt om värderingar och lagens 
motiv kan anses ändamålsenliga för den konkreta situation som är för handen. Blir svaret ja, 
innebär det inte en tillämpning av analogislut utan ledning hämtas här och med beaktande av 
andra faktorer t.ex. avtalets särart, avgör man om, i vilka avseenden och utsträckning 
lagnormen har relevans utanför sitt tillämpningsområde. Om det på grund av väsentliga 

                                                 
146 Lehrberg, 3, s. 154 
147 Pezcenik, s. 52 
148 Lehrberg, 3, s. 84 
149 Taxell, s. 93 
150 Pezcenik, s. 53  
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skiljaktigheter inte går att nå fram till ett analogislut betyder det inte att lagens 
följdverkningar är uteslutna. Lagnormen kan då få en vägledande funktion framför eller vid 
sidan av andra bedömningsfaktorer.151

 
För många avtalstvister finns inga tillämpliga lagregler. Då får andra vägar sökas för att lösa 
tvisten. En möjlighet är att tillämpa en rättsregel vilken reglerar samma fråga för en liknande 
avtalstyp. Det är inte bara lösningar som finns i lagstiftningen för vissa avtalstyper som kan 
användas för analogislut utan även de lösningar som etablerats i rättspraxis samt doktrin.152 
Dispositiva lagregler som inte är direkt tillämpliga kan också användas analogt.153 Vid 
tolkning av avtalsbestämmelser kan inte analogier göras på samma grunder som vid 
tillämpning av lag eftersom parterna kan ha åsyftat en viss reglering och den kan inte utvidgas 
bara för att den framstår som ändamålsenlig eller lämplig. Inom ramen för tolkningen kan i 
viss begränsad utsträckning ibland analogier till avtalsbestämmelser göras t.ex. mot bakgrund 
av att parternas syfte annars inte skulle uppnås. 154  
 
 
5.6 Motsatsslut 
Vid tolkning av lagtext kan man genom ett motsatsslut (e contrario) dra slutsatsen att ett 
förhållande som inte regleras skall behandlas på ett annat sätt än det som omfattas av 
lagtexten.155 Detta innebär sålunda att allt som inte är förbjudet är tillåtet. Till skillnad från 
analogislut, argumenterar man inte för en utvidgning av en rättsnorm. Motsatsslut tillämpas 
främst på bestämmelser som motiverar att en person straffas eller påtvingas något betungande. 
Detta för att upprätthålla legalitetsprincipen d.v.s. inget brott utan lag.156 Utgångspunkten är 
att ett rekvisit måste ha till funktion att dra en gräns för tillämpningen av en rättsregel för att 
ett motsatsslut ska kunna göras.157 Vid avtal bör man dock vara försiktig så att situationer som 
inte är reglerade i avtalet regleras. Det är bättre att vid sådana tillfällen lämna frågan oreglerad 
så att den kan lösas genom utfyllnad.158

 
 

5.7 Sammanfattning 
Om ett avtal är ofullständigt eller oklart, försöker man hitta ledning i det material som är 
typiskt för den konkreta avtalssituationen. Detta material kallas tolkningsdata och 
tillvägagångssättet för att fastställa den rättsliga betydelsen kallas avtalstolkning. 
 
Domstolarna använder sig av olika metoder vid tolkningen av avtal. Ibland tillämpas en 
blandning av tolkningsmetoder för att fastställa avtalets innehåll. Normalt är det första steget 
att försöka utröna den gemensamma partsviljan. När det gäller tolkning av standardavtal är 
det meningslöst att försöka fastställa den gemensamma partsviljan då konsumenten inte på 
något sätt deltagit i formandet av villkoren.  
 

                                                 
151 Taxell, s. 93 f 
152 Lehrberg, 1, s. 42  
153 A.a. s. 249  
154 Lehrberg, 2, s. 53 
155 Ramberg, s. 188 
156 Peczenik, s. 54 
157 Lehrberg, 3, s. 83 
158 Lehrberg, 2, s. 54 
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Oklarhetsregeln innebär att ett otydligt avtal skall tolkas till nackdel för den part som författat 
den oklara texten. Det faktum att oklarhetsregeln finns lagfäst i AVLK samt att den finns i 
Direktivet gör att den fått en starkare ställning i svensk rätt. 
 
Westberg har utvecklat en metod för prejudikatstolkning. Den mest grundläggande tanken i 
denna modell är att varje prejudikat inrymmer en rättsregel. Nästan varje prejudikat kan 
”skrivas om till en sådan regel, och det är rättsfallstolkarens primära uppgift att göra det”.   
 
Om regler saknas eller inte ger besked om hur ett fall ska lösas finns det ofta någon lagregel 
eller något prejudikat som avgör samma fråga i ett annat sammanhang. Finns det 
betydelsefulla likheter mellan det oreglerade fallet och rekvisiten i lagrummet eller betydande 
likheter med ett tidigare avgörande kan domstolen tillämpa lagen eller prejudikatet på det 
oreglerade fallet eller avvisa det. Tillämpar domstolen lagen eller prejudikatet gör de ett 
analogislut. 
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6. NÄR ÄR ETT AVTALSVILLKOR OSKÄLIGT? 
 

 Här nedan kommer en genomgång av vad som är att betrakta som oskäligt. 
Redogörelsen innefattar oskälighet enligt EG-direktivet samt svensk rätt. Vi 
kommer också närmare beskriva tillvägagångssättet vid en oskälighetsbedömning 
av avtalsvillkor enligt EG-direktivet och svensk rätt..  

 
 
6.1 EG - Direktivet och oskälighet 
Syftet med det implementerade Direktivet är att försöka eliminera förekomsten av oskäliga 
avtalsvillkor i konsumentförhållanden.159 Direktivet innehåller en definition av oskäliga 
avtalsvillkor och en lista över avtalsvillkor som ”typiskt sett” kan anses vara oskäliga 
(Villkorslistan).  
 
I Direktivet definieras oskäliga avtalsvillkor med hjälp av en generalklausul som anger att 
avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling skall anses vara oskäligt 
om det ”i strid med kravet på god sed medför en betydande obalans i parternas rättigheter 
och skyldigheter enligt avtalet till nackdel för konsumenten”. Denna precisering av uttrycket 
god sed saknar vi i svensk rätt. Detta torde dock inte vålla oss några problem, då 
gemenskapsrätten har företräde framför den nationella rätten. Vid en eventuell 
direktivkonform tolkning skulle gemenskapsrätten i slutändan ha företräde framför den 
nationella, svenska rätten.160

 
Artikel 3 i Direktivet anger att villkor som konsumenten inte har kunnat bearbeta innan 
avtalsslutet under alla omständigheter ska anses vara ensidigt upprättade i förväg. I AVLK 
finns det som bekant en lagstadgad bevisbörda som skjuter över kraven för bevisning till 
näringsidkaren om denne hävdar att avtalet har varit föremål för individuell förhandling. 
Denna bevisbörderegel återfinns även den i artikel 3.161 Skulle det vara så att det endast är 
särskilda delar av avtalet som är individuellt utformade så föreligger inget hinder för att 
tillämpa Direktivet på de andra delarna av avtalet. 
 
De angivna villkoren som finns i den ovan nämnda Villkorslistan är endast vägledande och 
varken civilrättsligt eller marknadsrättsligt bindande, det ska finnas ett utrymme för 
individuell prövning och en viss grad av flexibilitet för rättstillämparen. Inte heller är denna 
lista uttömmande, det kan följaktligen finnas villkor som ska bedömas som oskäliga trots att 
de inte finns med i Villkorslistan.162

 
Direktivet om avtalsvillkor innehåller följande villkor som ”typiskt sett” kan anses vara 
oskäliga:  
 

a) ”att utesluta eller begränsa näringsidkarens rättsliga ansvar i händelse av att 
konsumenten dör eller drabbas av personskada till följd av näringsidkarens 
handlande eller underlåtenhet, 

b) att utesluta eller begränsa konsumentens lagliga rättigheter gentemot näringsidkaren 
eller någon annan part i händelse av att näringsidkaren bryter helt eller delvis mot 

                                                 
159 DS s. 62 
160 A.a. s. 55. Bernitz SvJT s. 641 
161 Rådet Direktiv 93/13/EEG 
162 DS s. 58 
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någon avtalsförpliktelse, däribland möjligheten för konsumenten att åberopa en 
fordran som han kan ha mot näringsidkaren för kvittning mot en skuld som han har 
till denne, 

c) att göra avtal bindande för konsumenten medan näringsidkarens prestationer är 
underkastade villkor vars uppfyllande beror på dennes vilja, 

d) att tillåta näringsidkaren att behålla pengar som betalats av konsumenten när denne 
avstår från att ingå eller fullfölja avtalet, utan att konsumenten ges rätt till 
motsvarande ersättningsbelopp från näringsidkaren då denne avstår från att ingå 
eller fullfölja avtalet, 

e) att kräva att en konsument som inte fullgör sina skyldigheter betalar ett 
oproportionerligt stort ersättningsbelopp, 

f) att tillåta näringsidkaren att säga upp avtalet på godtyckliga grunder när samma rätt 
inte ges konsumenten, liksom att låta näringsidkaren behålla belopp som betalts för 
ännu inte utförda tjänster när det är näringsidkaren själv som säger upp avtalet,  

g) att tillåta näringsidkaren – utom då viktiga skäl föreligger – utan att rimligt varsel 
säga upp ett avtal med obestämd varaktighet, 

h) att automatiskt förlänga ett avtal med bestämd varaktighet om konsumenten inte 
uttalar sig däremot, när sista dagen för konsumenten att framföra att han inte önskar 
förlänga avtalet ligger oskäligt tidigt,  

i) att oåterkalleligt binda konsumenten vid villkor som denne inte haft någon verklig 
möjlighet att ta del av innan avtalet ingicks, 

j) att tillåta näringsidkaren att ensidigt ändra villkoren utan något giltigt skäl som anges 
i avtalet, 

k) att tillåta näringsidkaren att ensidigt och utan giltiga skäl ändra någon egenskap hos 
den vara eller tjänst som skall levereras,  

l) att ange att varans pris skall fastställas vid leveransen eller tillåta att näringsidkaren 
höjer priset utan att konsumenten i båda fallen har en motsvarande rätt att frånträda 
avtalet om slutliga priset är för högt i förhållande till det pris som överenskoms när 
avtalet ingicks, 

m) att ge näringsidkaren rätt att avgöra om den levererade varan eller tjänsten 
överensstämmer med avtalet, eller att ge honom rätt att ensam tolka ett avtalsvillkor, 

n) att begränsa näringsidkarens skyldighet att respektera de åtaganden som hans 
representanter har gjort, eller att göra näringsidkarens förpliktelser beroende av att 
särskilda formkrav iakttas,  

o) att förplikta konsumenten att fullgöra alla sina skyldigheter även om inte 
näringsidkaren fullgör sina,  

p) att ge näringsidkaren möjlighet att utan konsumentens samtycke överlåta sina 
rättigheter och förpliktelser enligt avtalet när detta kan minska konsumentens 
säkerhet, 

q) att upphäva eller inskränka konsumentens rätt att gå till domstol eller vidta andra 
rättsliga åtgärder, särskilt genom att kräva konsumenten för tvister enbart till 
skiljeförfarande som inte är reglerat i lag, genom att orättmätigt inskränka 
konsumentens tillgång till bevismedel eller genom att pålägga konsumenten en 
bevisbörda som enligt gällande rätt bör ligga hos någon annan avtalspart. 

 
2. Räckvidd för g, j och l  

a) En leverantör av finansiella tjänster kan utan hinder av g förbehålla sig rätten att 
säga upp ett avtal med obestämd varaktighet ensidigt och, om det finns giltiga skäl, 
utan varsel; detta förutsätter dock att näringsidkaren är förpliktad att omgående 
informera motparten och eventuella övriga avtalsparter. 
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b) En leverantör av finansiella tjänster kan utan hinder av j förbehålla sig rätten att, 
utan varsel om det finns giltiga skäl, ändra den räntesats som konsumenten skall 
betala eller erhålla eller andra kostnader för finansiella tjänster, förutsatt att 
näringsidkaren är förpliktad att snarast möjligt informera motparten och eventuella 
övriga avtalsparter om detta och att dessa omgående kan säga upp avtalet. 

 
Punkt j hindrar inte heller att en näringsidkare förbehåller sig rätten att ensidigt ändra 
villkoren i ett avtal som har träffats på obestämd tid, förutsatt att han förpliktas att underrätta 
konsumenten med rimligt varsel och denne kan säga upp avtalet. 
 

c) Punkterna g, j och l gäller inte för:  
- transaktioner med värdepapper, finansiella instrument eller andra varor eller tjänster 

där priset varierar med förändring i en börskurs eller ett börsindex eller en 
kapitalmarknadsränta som näringsidkaren inte har kontroll över, 

- avtal om köp eller försäljning av utländsk valuta, resecheckar eller internationella 
postanvisningar i utländsk valuta. 

d) Vad som sägs i punkt 1 hindrar inte lagliga prisindexeringsklausuler, under 
förutsättning att riktlinjerna för prissvängningarna beskrivs tydligt.”163  

 
Den ovanstående uppräkningen av villkor är som tidigare nämnts inte uttömmande och på 
grund av detta ska den enligt Bernitz inte användas för några e contrario-resonemang d.v.s. 
motsatsslut. 164

 
Avtalsvillkoren ovan kan enligt Willet, som Bernitz hänvisar till, delas in i fyra olika 
huvudgrupper:  
 

 Villkor som skapar en obalans på grund av att näringsidkare ges en ensidig 
möjlighet att bryta avtalet eller på annat sätt ensidigt kan fatta betydelsefulla beslut 
avseende avtalet.  

 Nästa grupp är de villkor som medför att konsumentens och näringsidkares 
förpliktelser gentemot varandra förskjuts och således blir oproportionerliga. 

 En tredje grupp är de som medför att en oskälig ensidig börda läggs på 
konsumenten. 

 Den fjärde och sista huvudkategorin är långtgående friskrivningsklausuler.165  
 
Direktivet är ett s.k. minimidirektiv. Det framgår av artikel 8: ”för att säkerställa bästa 
möjliga skydd för konsumenter får medlemstater, inom det område som omfattas av detta 
direktiv, anta eller behålla strängare bestämmelser som är förenliga med fördraget.”166 Det 
innebär att medlemstaterna får stifta endast strängare regler, ej mildare. 
 
 
6.2 Utgångspunkt vid en oskälighetsbedömning enligt Direktivet 
Vid en bedömning av oskäliga avtalsvillkor enligt Direktivet ska det tas hänsyn till vissa 
allmänna kriterier. Framförallt skall god sed beaktas. Vid en bedömning av den goda seden 
skall det tas en särskild hänsyn till parternas inbördes förhållande, styrkemässigt. Det ska även 

                                                 
163 Rådets direktiv 93/13/EEG 
164 Bernitz SvJT, s. 634 f 
165 Willet i  Bernitz SvJT s. 634 f 
166 Rådets direktiv 93/13/EEG 
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beaktas om konsumenten har uppmuntrats att acceptera villkoren och om varan eller tjänsten 
har levererats till konsumenten på grund av en specifik och särskild beställning. God sed 
uppfylls om en näringsidkare handlar lojalt och rättvist mot den andra parten. Villkorslistan 
som finns i anslutning till Direktivet är som ovan nämnts endast vägledande, det skall dock 
vid en oskälighetsbedömning tas hänsyn till de uppställda villkoren då dessa typiskt sett är 
oskäliga.  
 
Det anges också i Direktivet att konsumenten ska ha haft en reell möjlighet att granska de 
villkor som ligger till grund för avtalet. Villkoren ska formuleras tydligt och om villkoret 
skulle vara otydligt gäller den tolkningen som ger konsumenten störst fördel.167

 
Omständigheter som enligt Direktivet ska beaktas är: ”vilken typ av varor eller tjänster som 
avtalet avser, alla omständigheter i samband med att avtalet ingicks och alla andra villkor i 
avtalet eller i ett annat avtal som det aktuella avtalet är beroende av”. Det ska enligt 
Direktivet inte tas hänsyn till några andra omständigheter.168 Oskälighetsbedömningen ska 
sålunda inte omfatta t.ex. förhållandet mellan pris och kvalité, inte heller ska det tas hänsyn 
till villkor som beskriver avtalets huvudföremål. 
 
 
6.3 Utgångspunkt vid en oskälighetsbedömning enligt svensk rätt 
När MD har att förbjuda ett avtalsvillkor finns det tre olika huvudgrupper av oskäliga 
avtalsvillkor som kan urskiljas.169 Dessa tre olika typer av oskäliga avtalsvillkor är: 

 
 Villkoret är oskäligt när det strider mot tvingande konsumentskyddande 

lagstiftning eller allmänna rättsprinciper. Dessa villkor är oskäliga per se. I sådana 
fall behövs ingen hänsyn tas till andra omständigheter, då det inte spelar någon roll 
hur de andra delarna av avtalet ser ut, oskäligheten i det/de aktuella villkoren 
kvarstår ändå. 

 
 Villkoret är oskäligt om det leder till en så stor nackdel för konsumenten att det 

inte blir en rimlig balans mellan företagets och konsumentens rättigheter. I prop. 
1971: 15 är ett villkor oskäligt om ”det med avvikelse från dispositiva rättsregler 
ger näringsidkaren en förmån eller berövar konsumenten en rättighet och 
därigenom åstadkom en sådan snedbelastning i fråga om parternas rättigheter och 
skyldigheter enligt avtalet, att en genomsnittlig balans mellan parterna inte längre 
var för handen”.170 Här har MD att bedöma vilken ställning konsumenten skulle 
ha haft om villkoret inte fanns i kontraktet, och på så vis bedöma om villkoret är 
till nackdel för konsumenten.  

 
 Villkoret är oskäligt om det är vilseledande eller oklart presenterat, och 

konsumenten missleds om dess innebörd eller om sina rättigheter.171 
 
Muntliga avtalsvillkor kan även de vara oskäliga.172 De muntliga avtalsvillkoren är dock inte i 
vårt fall relevanta, då de avtal vi analyserar är av skriftlig karaktär. 
                                                 
167 Rådets direktiv 93/13/EEG 
168 DS s. 46 f 
169 A.a. s. 82 
170 Prop. 1971: 15 s. 70 f 
171 www.konsumentverket.se, Anna Montelius och Jolanda Girzl, MD 2004: 19 
172 Avtalsvillkor, s. 16 
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6.4 Utgångspunkt vid en oskälighetsbedömning enligt lagförarbeten och 
svensk doktrin 

Det sägs i förarbetena till 36 § AvtL att ett av paragrafens syften är att utgöra en 
komplettering till AVLK. Begreppet oskäligt är något som återfinns i både AvtL och AVLK. 
Anledningen till detta är att det ska finnas en möjlighet att göra en likartad bedömning dessa 
lagar emellan. Mot bakgrund av det nyss anförda kan det påstås att ett villkor som är oskäligt 
enligt den ena lagen likväl kan bli oskäligt även enligt den andra. Överensstämmelsen lagarna 
emellan är dock inte total, det kan vara så att det vid en prövning enligt 36 § AvtL tas hänsyn 
till omständigheter som är specifika för det enskilda fallet, någon sådan hänsyn är inte aktuell 
vid den marknadsrättsliga prövningen.173 Av förarbetena framgår att det föredragande 
statsrådet t.o.m. hade som önskan att de allmänna domstolarna skulle följa MD: s praxis. 
Detta skulle medföra en likformig prövning som i sin tur skulle leda till större rättssäkerhet. 
Det har emellertid utvecklats så att domstolarna är oberoende av varandra.174  
 
De uppenbara likheterna lagarna emellan gör att grunderna för en oskälighetsbedömning till 
stor del stämmer överens oavsett om den görs med utgångspunkt i AvtL eller i AVLK. Såväl 
36 § AvtL som den nya AVLK skall tolkas i ljuset av Direktivet och dess ingress.175  
 
Enligt Ramberg är ett grundläggande krav för att göra en oskälighetsbedömning av ett 
avtalsvillkor, att det villkor som ska bedömas jämförs med något annat. Utgångspunkten i 
detta fall ska vara vad som normalt gäller i förevarande fall eller liknande fall. Vägledning 
kan om det behövs hämtas ur lagtext eller i rättspraxis.176Även Bernitz anser att det krävs 
något att jämföra villkoret med. Bernitz anser att det ska tas hänsyn till de dispositiva reglerna 
som finns på området om det parterna emellan inte finns något avtalat. Ett villkor som strider 
mot dispositiva regler blir emellertid inte av automatik oskäligt. Den tvingade lagstiftning 
som finns på området eller på något närliggande område, skall också beaktas. Tas det hänsyn 
till regler utanför området krävs således ett analogislut.177 Enligt Bernitz är det svårt att göra 
en samlad bedömning av avtalets effekter i stort eftersom det ingår många olika slag av 
villkor. Bedömningen enligt praxis har allt som oftast varit för varje enskilt villkor i sig.178  
 
Kurt Grönfors anser att en fråga som måste ställas är: ”Är avtalsvillkoret oskäligt i jämförelse 
med vad?”179

 
Grobgeld ser även han dipositiv rätt som den främsta måttstocken, om det finns någon på 
området. Det ska nämligen enligt Grobgeld beaktas att den lagstiftning som numer finns på 
konsumenträttens område ofta är av tvingande karaktär. Det gör att det inte lämnas utrymme 
för en jämförelse med dispositiva regler.180

 
För att egentligen kunna förstå vad som innefattas i begreppet oskäligt krävs det en 
bokstavstolkning, enligt Jansohn & Kjellin. Denna kan göras med hjälp av att göra en 
jämförelse med dess motsats, skäligt. Innebörden av skäligt är att något är rättvist eller 
jämlikt. Detta torde resultera i att motsatsen d.v.s. oskäligt är något som obalanserat och 
                                                 
173 DS s. 80f 
174 Jansohn & Kjellin, s. 83 
175 Bernitz SvJT, s. 641 
176 Ramberg, s. 149 
177 Bernitz, s. 84 
178 A.a. s. 98 
179 Grönfors, 2 s. 223 
180 Grobgeld s. 201-204 
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orättvist. ”Ett oskäligt avtal innehåller definitionsmässigt en etisk icke godtagbar obalans, 
som har sin grund i att avtalsfriheten missbrukats på något sätt.” 181   
 
 
6.5 Utgångspunkt vid vår oskälighetsbedömning  
För att avgöra om det i ett avtal finns ett eller flera oskäliga avtalsvillkor krävs det en 
ingående prövning av avtalet. Prövningen vi genomför skiljer sig inte i sak mot den som MD 
genomför. Vi bortser dock från muntliga utfästelser samt att vi genom punkten 4 nedan 
tydliggör att vi tar hänsyn till gällande praxis. 

 
 Strider villkoret mot tvingande konsumentlagstiftning eller grundläggande allmänna 

rättsprinciper? 
 

 Medför ett villkor i avtalet att det uppstår en obalans mellan parterna i fråga om de 
båda parternas rättigheter och skyldigheter?  

 
 Är villkoret vilseledande eller på annat sätt oklart utformat?  

 
 Strider villkoret mot gällande praxis? 

 
KkL och KtjL är som framkommit två konsumentskyddande lagstiftningar som inte är direkt 
tillämpliga på bredband- och digital TV- marknaden. De här två lagarna kommer dock att 
tillämpas analogt i bedömningen, i enlighet med vad KOV och MD gör vid sin 
oskälighetsbedömning. Vid en bedömning av det slag vi ska genomföra skall det tas stor 
hänsyn till avtalsrättsliga principer. Lagar som KOV tillämpar direkt vid en 
oskälighetsbedömning är AVLK och EkomL.182

 
De aktuella villkoren som har varit föremål för granskning i denna uppsats har samtliga 
benämningen ”allmänna villkor” eller en väsentligen lika benämning. Villkor som har denna 
typ av benämning kan inte sägas vara utformade för enskilda fall utan avser konsumenter som 
helhet. På grund av detta är det påkallat från allmän synpunkt att pröva villkoren. Att det ska 
vara påkallat från allmän synpunkt krävs för att MD ska kunna göra en prövning av 
villkoren.183

 
 
6.6 Sammanfattning 
I Direktivet definieras oskäliga avtalsvillkor med hjälp av en generalklausul som anger att 
avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling skall anses vara oskäligt 
om det ”i strid med kravet på god sed medför en betydande obalans i parternas rättigheter 
och skyldigheter enligt avtalet till nackdel för konsumenten”. I anslutning till detta finns det 
en lista med avtalsvillkor som ”typiskt sett” ska anses vara oskäliga. Villkorslistan är inte 
uttömmande, den är dock vägledande.  
 
Vid en bedömning av oskäliga avtalsvillkor enligt Direktivet ska det tas hänsyn till 
Villkorslistan samt vissa allmänna kriterier. Framförallt skall god sed beaktas. God sed 
uppfylls om en näringsidkare handlar lojalt och rättvist mot den andra parten.  
                                                 
181 Jansohn & Kjellin, s. 39-45 
182 Ola Svensson, Anna Montelius och Jolanda Girzl 
183 3 § AVLK  
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I Sverige har det fastslagits i lagförarbeten, tidigare avgöranden, KOV och doktrinen vad som 
är oskäligt; ett villkor är oskäligt när det strider mot tvingande konsumentskyddande 
lagstiftning eller allmänna rättsprinciper, villkoret ska även bedömas som oskäligt om det 
leder till en så stor nackdel för konsumenten att det inte blir en rimlig balans mellan företagets 
och konsumentens rättigheter. En avtalsbestämmelse är även oskälig om den är vilseledande 
eller oklart presenterad och konsumenten missleds om dess innebörd eller om sina rättigheter. 
 
Det sägs i förarbetena till 36 § AvtL att ett av paragrafens syften är att utgöra en 
komplettering till AVLK. De uppenbara likheterna lagarna emellan gör att grunderna för en 
oskälighetsbedömning till stor del stämmer överens oavsett om den görs med utgångspunkt i 
AvtL eller i AVLK. En oskälighetsbedömning skall göras i ljuset av Direktivet och dess 
ingress. Vår oskälighetsbedömning skiljer sig inte från den MD tillämpar. 
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7. ANALYS 
 

edan kommer vi att granska företagens standardavtal. Innan respektive avtal 
beskrivs företaget samt tjänsten de tillhandahåller kort. Vi kommer ej att 

beskriva företagen ingående då en beskrivning av respektive företag inte fordras 
med tanke på uppsatsens syften. Vi har valt att dela upp granskningen av 
standardavtalen först efter företag och sedan efter den marknad de tillhör. 
Anledningen till detta är rent arbetstekniska, då avtalen inom en viss bransch har 
liknande utformning. Avtalens likformighet medför dock att viss upprepning 
förekommer då nästintill identiska avtalsvillkor granskas och kommenteras. För 
att minska förekomsten av upprepningar har vi valt att lägga övervägande del av 
rättsfallen vi hänvisar till i bilaga 1. I bilaga 3 återfinns även de granskade 
standardavtalen. Samtliga avtal är ensidigt upprättade standardavtal som 
tillämpas mot konsumenter.   

 N

 
 
I 1 § AVLK anges att lagen gäller avtalsvillkor som näringsidkare använder när de erbjuder 
varor, tjänster eller andra nyttigheter till konsumenter. Av 3 § samma lag framgår att om 
avtalsvillkor med hänsyn till pris och övriga omständigheter är oskäligt mot konsumenten, får 
MD förbjuda näringsidkaren att i framtiden fall använda samma eller väsentligen samma 
villkor, om förbudet är påkallat från allmän synpunkt eller annars ligger i konsumenternas 
eller konkurrenternas intresse.  
 
Universal Telecoms allmänna villkor bedöms som ett tillsvidare avtal, då det för tillfället inte 
förekommer någon initial bindningstid. De övriga bolagen i analysen har en initial 
bindningstid och bedöms därför som avtal med bestämd varaktighet. 
 
 
7.1 Universal Telecom 
Universal Telecom är ett internationellt företag som tillhandahåller tjänster inom fast telefoni, 
mobiltelefoni samt ADSL-bredband. Avtalet som granskas nedan reglerar förhållandet mellan 
Universal Telecom (i avtalet kallat Timepiece) och kund, vid beställning av ADSL-bredband. 
Villkoren gäller från 1 november 2003.184  
 
4 A Bredbandstjänsten  
 

”Timepiece åtar sig att tillhandahålla Tjänsten, som beskrivs på 
ansökningsblanketten. Timepiece har rätt att utan föregående underrättelse till 
Kunden utföra ändringar i Tjänsten som inte avsevärt påverkar Tjänstens 
funktion. Väsentliga förändringar i Tjänsten skall meddelas Kunden senast 30 
dagar innan ändringen träder i kraft.” 

 
5 kap. 16 § EkomL stipulerar visserligen att en operatör som vill ändra i avtalet måste 
underrätta abonnenten om ändringen minst en månad innan ändringen träder i kraft och att 
detta lagrum gäller för avtal som har träffats på obestämd tid men Universal har oinskränkt 
rätt att ändra i tjänsten och bara de ändringar som enligt Universal är väsentliga föranleder en 
underrättelse till Kunden. Villkoret ger inte heller Kunden någon betänketid för att ta ställning 
till om Avtalet ska sägas upp då inte alla ändringar i Tjänsten meddelas Kund. De 
                                                 
184 www.uvtc.com 
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förändringar som inte är väsentliga enligt Universal kommer inte till kundens kännedom 
förrän de trätt i kraft och därmed har Kunden ingen möjlighet att säga upp avtalet. De mindre 
ändringar som görs i Tjänsten binder då fortlöpande Kunden till avtalet. Att den ena parten 
tillåts ändra funktioner i tjänsten strider mot den grundläggande principen att avtal skall 
hållas. 
 
Enligt Villkorslistans 2 b 2 st. är förutsättningarna för en sådan ändring av villkoren/tjänsten 
att konsumenten underrättas om ändringen med rimligt varsel, samt har rätt att säga upp 
avtalet. Om denna underrättelseskyldighet och uppsägningsrätt begränsas i avtalet såsom att 
underrättelseskyldigheten inte gäller alla ändringar i Tjänsten begränsar det konsumentens rätt 
i förhållande till Villkorslistan.  
 
I MD 2005: 10 har liknande villkor fällts när uppsägningsrätten begränsats. I detta fall 
begränsas underrättelseskyldigheten och det finns ingen anledning att göra en annorlunda 
bedömning i förevarande fall. Villkoret medför en obalans till konsumentens nackdel och är 
därför oskäligt.  
 
4 B Bredbandstjänsten 
 

”Kund som inte önskar använda Tjänsten på grund av förändringen äger rätt att 
senast vid ändringens ikraftträdande skriftligen säga upp Avtalet till upphörande 
med omedelbar verkan.” 

 
Formkrav på uppsägning är att betrakta som oskäligt. (För motivering se prövning av 
Universals villkor 18A) 
 
15 B Ansvarsbegränsning 
 

”… då felet eller bristen beror på Timepiece, äger Kunden rätt till nedsättning av 
månadsavgiften i proportion till felet eller bristens omfattning. Kunden äger ej 
rätt till annan kompensation för fel eller brist i Tjänsten” 

 
Villkoret begränsar bolagets skadeståndsansvar och är därmed en s.k. 
ansvarsfriskrivningsklausul. Universal begränsar sitt skadeståndsansvar så långtgående att 
kunden endast har rätt till nedsättning av månadsavgift, ”kunden äger ej rätt till annan 
kompensation för fel eller brist i tjänsten”.  
 
Av 32 § KkL respektive 31 § KtjL framgår att konsumenten har rätt till ersättning för de 
kostnader denne drabbas av på grund av fel i varan respektive tjänsten eller säljarens 
dröjsmål. Näringsidkaren skall utge full ersättning till konsumenten, mot bakgrund av den 
allmänna skadeståndsprincipen. Det är rimligt att reglerna i KtjL tillämpas analogt i detta fall. 
Villkoret ger intryck av att näringsidkarens skadeståndskyldighet är mer begränsat än vad som 
följer av gällande rätt och konsumenten kan därmed vilseledas om sina rättsliga möjligheter. 
 
I rättsfallet MD 1982: 15 ansåg MD att ett villkor som undantog bolaget från ansvar för 
indirekta kostnader var oskäliga. Begränsning av skadeståndsansvar ansågs även oskäligt i 
rättsfallen MD 2002: 23 samt MD 2005: 10. 
 
Enligt punkten 1 b i Villkorslistan skall ett avtalsvillor vars mål eller konsekvens är att 
otillbörligen utesluta eller begränsa konsumentens lagliga rättigheter gentemot näringsidkaren 
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i händelse av att näringsidkaren bryter helt eller delvis mot någon avtalsförpliktelse anses vara 
oskäligt. 
 
Villkoret är därmed att anse som oskäligt. 
 
15 B Ansvarsbegränsning  

 

”…och Timepiece ansvar under detta Avtal är begränsat till tolv månadsavgifter 
per kalenderår oavsett antal skador fel eller brister och omfattningen av dessa.” 

 
Detta är en s.k. ansvarsbegränsningsklausul som begränsar Universals skadeståndsansvar till 
tolv månadsavgifter per år. Även om Universal orsakar skada genom vårdslöshet från bolagets 
sida begränsar de genom villkoret sitt skadeståndsansvar. Denna typ av begränsning av 
skadeståndsansvar är oskälig. För motivering se föregående villkor, bortse dock från stycke 1 
samt rättsfall 1982: 15.  
 
15 C Ansvarsbegränsning 
 
”Timepiece svarar ej för 

- olägenhet, skada eller förlust, utom där så särkilt anges i Avtalet eller dess 
bilagor, som orsakats genom avbrott av eller annan felaktighet på förbindelse 
eller genom oriktig expedierad , utebliven eller försenad transport av data eller 
tal eller störning av sådan transport, 

- olägenhet eller skada som beror på omständigheter utanför Timepiece kontroll 
eller som Timepiece inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande 
omständighet skall bland annat anses olyckshändelse, brand, åsknedslag, 
explosion, översvämning, hårt väder, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar 
Timepieces personal eller ej) eller handling eller underlåtenhet från 
myndigheters sida eller handlingar eller underlåtenhet från någon som 
Timepiece inte åtagit sig ansvar för.”  

  
I den konsumentskyddande lagstiftningen, KtjL 31 § stadgas att konsumenten har rätt till 
ersättning för skada orsakad av dröjsmål eller fel om näringsidkaren inte visar att felet beror 
på ett hinder utom hans kontroll som han skäligen inte kunde ha förväntats räkna med vid 
avtalets ingående. Händelser som härrör från näringsidkarens egen organisation anses denna 
kunna påverka detta fastslogs i MD 2002: 23. Omständigheterna som anges i villkoret kan 
ligga utanför Universals kontroll men de angivna förhållandena, t.ex. arbetskonflikt inom 
företaget, kan även många gånger anses ligga inom näringsidkarens kontroll.  
 
En så långtgående friskrivning som villkoret innebär ansågs oskäligt i rättsfallen MD 2002: 23 
samt MD 2005: 10. 
 
Villkoret ska anses vara oskäligt. 
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18 A Villkorsändring 
 
”Timepiece har rätt att ändra dessa villkor. Ändringen träder i kraft tidigast 30 
dagar efter det att Timepiece har avsänt skriftlig avisering om ändringen till 
Kunden. Om Kunden inte säger upp Avtalet skriftligen innan ändringen träder i 
kraft är Kunden bunden av de nya villkoren.” 

 
Det är en grundläggande avtalsrättslig princip att avtal ska kunna ingås och sägas upp både 
muntligen och skriftligen. Det finns endast i ett fåtal avtalssituationer ett uppställt formkrav, 
t.ex. fastighetsköp.  
 
Av Villkorslistans 2 b 2 st. framgår det att en näringsidkare ensidigt kan ändra villkoren eller 
höja priserna, under ett tillsvidare avtal, utan att det anses som oskäligt om konsumenten har 
rätt att frånträda avtalet. Om det i avtalet ställs krav på hur uppsägningen ska ske innebär det 
en förändring av konsumentens rättigheter i förhållande till Villkorslistan och ska anses 
oskäligt. I det förevarande villkoret ställs krav på att uppsägningen sker skriftligen. Universal 
har vid den aktuella tidpunkten erbjudanden som innebär att avtalet sluts på obestämd tid och 
det förekommer sålunda ingen egentlig bindningstid. 
 
Det framgår även av förarbetena till KkL (prop. 1989/90:89 sid. 113) att konsumenter inte är 
bundna av villkor som uppställer krav på skriftlig reklamation.  
 
Rättsfallet MD 2002: 23 rörde standardvillkor mellan en konsument och ett företag, där 
företaget tillhandhöll telefonabonnemang. I detta rättsfall fastslog MD att det inte fanns någon 
anledning att skilja på reklamation eller uppsägning avseende skriftlighetskrav. Det skulle i 
båda fall anses vara oskäligt enligt AVLK. 
 
I MD 2005: 23 hade ett digital-TV bolag ett krav på att konsumenten skriftligen skulle säga 
upp ett avtal för att det skulle bli giltigt, även i detta fall bedömdes det som oskäligt. MD 
ansåg inte att det fanns någon anledning att göra någon annan bedömning än i tidigare 
avgöranden. Det fastslogs redan så tidigt som 1988 att det är oskäligt att tillämpa formkrav 
avseende reklamation och/eller uppsägning.  (MD 1988: 25, se även MD 1990: 7)  
 
Möjligheten till ändring är inte oskälig i sig, då det enligt Direktivet finns en möjlighet att 
göra sådana ändringar. Det är dock det skriftliga kravet på uppsägning som kan anses vara 
oskäligt. Det fastslås i förarbeten, praxis samt i Direktivet att formkrav på uppsägning inte är 
accepterat. 
 
Vi finner ingen anledning att göra en annan bedömning än vad som gjordes i rättsfall MD 
2005: 23. Mot bakgrund av det ovan anförda finner vi att Universals villkor 18 A är att anse 
som oskäligt.  
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11 A Uppsägning av avtalet/Stängning av tjänsten 
 

”Avtalet för Tjänsten gäller tills vidare med minst en (1) månads uppsägningstid 
om inget annat anges i beställningsblanketten. Avtalet kan tidigast sägas upp 
skriftligen till det månadsskifte som inträffar närmast efter en månad från 
uppsägningstillfället. I förskott debiterad startavgift återbetalas inte vid Kundens 
uppsägning.” 

 
Universal har en möjlighet att ändra villkoren i avtalet, se villkor 18 A ovan. Ändringarna ska 
anges minst 30 dagar innan de träder i kraft. I anslutning till detta skall det sägas att 
uppsägningstiden är 30 dagar. Det står i Villkorslistans 2 b 2 st. att en förändring av villkoren 
kan göras om underrättelsen sker med rimligt varsel samt att konsumenten har rätt att säga 
upp avtalet. 
 
Som det klart och tydligt framgår av rättsfallet MD 2005: 10 så är en månads varsel för 
underrättelse inte tillräcklig tid när Kunden ska överväga om uppsägning skall ske eller inte, 
eftersom uppsägningstiden är lika lång d.v.s. en månad. Detta medför att konsument har att 
bestämma sig om avtalet ska sägas upp eller inte under en enda dag. Om uppsägning inte 
företas samma dag kommer konsumenten att bli bunden ytterligare en månad. MD 2005: 10 
avser tillhandahållande av fast telefoni till konsumenter. Det finns ingen anledning att göra en 
annan bedömning avseende ”underrättelsetiden” i det nu aktuella fallet.185

 
Att uppsägning därtill måste ske skriftligen är med stöd av vad vi framfört tidigare även det 
att betrakta som oskäligt (för motivering se villkor 18A Universal). 
 
Villkoret skapar en uppenbar obalans och skall därför bedömas som oskäligt. 
 
19 A Kommunikation 
 

”Med reservation för vad som följer av vid var tid gällande indispositiv 
lagstiftning är parterna överens om att part skall skriftligen översända 
meddelanden, information, uppsägning mm till den andre parten och detta får ske 
via e-post och/eller brev. Sådant brev anses mottaget sju dagar efter dess 
avsändande om det ej framstår som sannolikt att brevet anlänt efter denna 
tidpunkt. Meddelande skall skickas till Timepiece kundtjänst.” 

 
Det finns inga formkrav för hur ett meddelande, information eller uppsägning ska se ut. Det 
kan således ske muntligen likväl som skriftligen, det är en grundläggande avtalsrättslig 
princip. Villkoret strider mot denna princip, men det har de reserverat sig för. Ovanstående 

                                                 
185 Även punkten 19 A kan komma att spela en stor roll i detta avseende. Där står det nämligen: 
”sådant brev anses mottaget sju dagar efter dess avsändande om det ej framstår som sannolikt att brevet anlänt 
efter denna tidpunkt.” Med sådant brev avses skriftligt meddelande, information eller uppsägning. Ett svar med 
brev, telegram eller e-mail ska anses ha kommit mottagaren till handa när postdistributör, budet eller Internet 
provider har gjort sitt. Med ”tagit del av” avses den tidpunkt då mottagaren får kunskap om meddelandets 
innehåll. Oavsett om ordet ”mottaget” i detta villkor avser det ena eller andra alternativet medför ändringen att 
näringsidkaren ensidigt kan avgöra när ett meddelande har mottagits. Detta medför en orimlig obalans parterna 
emellan, avseende deras rättigheter respektive skyldigheter. Obalansen i villkoret blir ännu tydligare om 
meddelandet som konsumenten skickar avser en uppsägning. Som Universals villkor ser ut i dag ska 
konsumenten, vid eventuell villkorsändring, säga upp avtalet skriftligen samma dag. Denna uppsägning har 
ingen teoretisk möjlighet att bli giltig då ett meddelande kan ”försenas” med 7 dagar av näringsidkaren.   
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villkor ger intryck av att konsumentens möjlighet att framställa meddelande, information eller 
uppsägning endast kan ske skriftligen för att vara giltig. Det förekommer inga formkrav för en 
uppsägning av ett abonnemang. Konsumenten blir således vilseledd om sina möjligheter att 
göra sin framställning av de ovan nämnda meddelanden muntligen.  
 
Villkorets vilseledande och oklara utformning medför att villkoret skall bedömas som 
oskäligt. 
 
7.1.1 Slutsats 
Totalt har vi valt fem klausuler i Universals allmänna villkor, vilka bedöms som oskäliga. 
Dessa är: 
 

 4. Bredbandstjänsten  
 11. Uppsägning av avtalet/stängning av tjänsten,  
 15. Ansvarsbegränsning,  
 18. Villkorsändring  
 19. Kommunikation.  

 
Anmärkningsvärt är att Universal på ett flertal ställen uttrycker ett krav på skriftlighet 
avseende uppsägning och andra meddelanden. Något som MD vid ett antal tidigare tillfällen 
bedömer som oskäligt. Utöver detta tillämpar Universal mycket omfattande friskrivnings- 
klausuler (ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning) som i konsumentförhållande måste 
anses vara oskäliga.  

                                                                 43



Skäligt eller oskäligt?  7. Analys 
 

7.2 Glocalnet  
Glocalnet utvecklar och marknadsför telekomtjänster för den svenska privatmarknaden. 
Tjänsteutbudet består av fast och mobil telefoni samt Internetaccess via ADSL bredband och 
uppringt modem. Standardavtalet som granskas nedan används på samtliga telekomtjänster 
hos Glocalnet. Den initiala bindningstiden är 12 månader.  
 
4. Avgifter 
 

”Kunden har dock inte rätt att säga upp avtalet före utgången av eventuell 
bindningstid om avgiftshöjningen beror på skäl som Glocalnet inte kunnat råda 
över, exempelvis lag, myndighetsbeslut eller ändrade tekniska förhållanden.”  

En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal skall hållas, detta innefattar även 
avtalade priser.  

Enligt Villkorslistan, punkten 1 j är ett avtalsvillkor som tillåter näringsidkaren att ensidigt 
ändra villkoren utan något giltigt skäl som anges i avtalet, att anse som oskäligt. I rättsfallet 
MD 2004: 22 fälldes Telia av MD då de hade ett avtalsvillkor som innebar att Telia hade rätt 
att höja priset eller på annat sätt ensidigt ändra avtalsvillkoren, utan att det i villkoren angavs 
vad som utgjorde giltiga skäl för sådan ändring samt att konsumenten inte gavs någon 
motsvarande rätt att frånträda avtalet. Villkoret bedömdes som oskäligt då det tillämpades på 
avtal under bindningstid. 

Enligt rättsfallet MD 2005: 10 får inte heller vilka händelser som helst ligga till grund för 
höjning av avtalade priser. Endast rent force majeure betonade förhållanden accepteras som 
grund för prishöjning. Ovanstående villkor är mycket mera allmänt hållet och går utöver de 
förhållanden som kan betraktas som force majeure. 
 
I Glocalnets avtalsvillkor ovan ges inte några giltiga skäl för höjning av avgifter, som 
Villkorslistan fodrar. Avtalsvillkoret är därför att anse som oskäligt.186  
 
5.1 Fakturering och betalning 
 

”…Betalning ska vara Glocalnet tillhanda senast på den förfallodag som anges i 
fakturan. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta, samt i förekommande fall 
påminnelseavgift och inkassoavgift enligt lag. Glocalnet har rätt att avbryta 
leverans av Tjänsten tills full betalning erhålles. För att tillhandahållandet av 
Tjänsten fast telefoni ska få avbrytas måste Kunden dock först uppmanas att 
betala inom skälig tid och underrättas om att tillgången till denna Tjänst annars 
kan komma att avbrytas. Kunden ska betala fasta avgifter för Tjänsten även 
medan Tjänsten är avstängd.” 

 
Enligt 5 kap. 19 § EkomL får tillhandahållandet av telefonitjänst stängas av vid bristande 
betalning först sedan konsumenten, med upplysning att tillhandahållandet annars kan komma 
att avbrytas, samt uppmanats att betala inom viss skälig tid. Kunden skall alltså varnas innan 
tjänsten avbryts eller stängs av. I EkomL 1 kap 1 § och 5 kap 1 § står det att var och en skall 
få möjlighet att från sin stadigvarande bostad eller sitt fasta verksamhetsställe utnyttja, få 

                                                 
186 Skulle avtalet vara ett tillsvidareavtal bedöms det på andra grunder se punkten 2 b 2st. Villkorslistan (rimligt 
varsel) 
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säkra och effektiva telefonitjänster till ett rimligt pris inom ett allmänt tillgängligt telenät. När 
det gäller Internetanslutningar är de inte riktigt att jämställa med den nödvändighet som ligger 
i den fasta telefonin. Dock börjar fler och fler att handla, betala räkningar, utbilda sig, skicka 
”brev” och viktigast av allt, ringa via Internet genom Ip-telefoni och det torde vara intressant 
att som ”lagstiftare” ligga före i utvecklandet av lagar, regler och praxis, varför även en 
konsument med en Internetanslutning bör ges samma underrättelse om eventuell avstängning 
och uppmaning till betalning.  
 
Avtalsvillkoret är därmed, när det gäller bredbandanslutningar att anse som oskäligt. 
 
5.2 Fakturering och betalning 

 
5.2”Om kunden anser att en faktura är felaktig ska Kunden meddela Glocalnet 
detta inom skälig tid för att inte förlora sin rätt att invända mot fakturan. Med 
skälig tid avses normalt 30 dagar från fakturans förfallodag.” 

 
Villkoret skall bedömas som oskäligt. För motivering se villkor 11 nedan. 
 
5.3 Fakturering och betalning 

 
”Om Kunden använder Tjänsten på ett sådant sätt att det kan finnas skäl att anta 
att Kunden inte kommer att kunna fullgöra sin del av Avtalet har Glocalnet rätt 
att tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten. Ett exempel på detta är att 
Kundens avgifter under en eller ett fåtal dagar överstiger 1000 kr. Kunden ska 
ställa den säkerhet Glocalnet begär för Kundens fullgörande av sina åtaganden 
enligt avtalet innan Tjänsten kan användas igen. För att tillhandahållandet av 
Tjänsten fast telefoni ska få avbrytas måste Kunden dock först uppmanas att 
betala inom skälig tid och underrättas om att tillgången till denna Tjänst annars 
kan komma att avbrytas. Kunden ska betala fasta avgifter för Tjänsten även 
medan Tjänsten är avstängd och tills Avtalet upphör.” 

 
Villkoret ligger i dag mitt i gränslandet för vad som är skäligt eller oskäligt. Men med 
utgångspunkt från 5.1 är det att betrakta som oskäligt. För utförligare motivering se villkor 
5.1. Det finns även ett annat sätt angripa detta villkor. Villkoret skapar en uppenbar obalans 
till konsumentens nackdel och ska på grund av det bedömas som oskäligt. 
 
7. Ansvarsbegränsning 
 

”Glocalnets ansvar för skador till följd av avtalet är begränsat till skador 
orsakade av Glocalnets oaktsamhet. Eventuellt skadeståndsansvar för Glocalnet 
omfattar bara direkta skador och inte indirekta skador som till exempel ersättning 
för utebliven vinst, följdskada, skada, brott (exempelvis bedrägeri) som Kunden 
utsatts för, eller förlust genom fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig 
leverans av data, eller förlust av data.” 

Enligt tvingande konsumenträttslig lagstiftning, 32 § KkL samt 31 § KtjL, är näringsidkaren 
skyldig att ersätta konsumenten för skada som denna tillfogats på grund av dröjsmål eller fel i 
vara/tjänst. Ingen skillnad görs mellan direkt respektive indirekt skada.  
 
Av Villkorslistans 1 b framgår det även att avtalsvillkor som begränsar konsumentens lagliga 
rättigheter vid näringsidkarens kontraktsbrott är att anse som oskäliga.  
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Friskrivningar från indirekta skador har funnits oskäligt i rättsfallen MD 2002: 23 samt MD 
2005: 10. Vi finner ingen anledning att göra en annan bedömning i detta fall, villkoret är 
således oskäligt. 

 
”Glocalnets ansvar för skada är begränsat till ett belopp motsvarande de avgifter 
Kunden erlagt under de närmast föregående tolv månaderna (eller kortare period 
som avtalet varit gällande), dock högst 10 000 kronor.” 

 
Den konsumentskyddande lagstiftningen, såväl som allmän skadeståndsrätt, bygger på 
principen att den skadelidande skall ha full ersättning för den skada han eller hon lider. 
Begränsningen som förekommer i villkoret innebär att konsumentens rätt inskränks på ett sätt 
som inte är skäligt enligt ovanstående samt enligt punkt 1 b i Villkorslistan.  
 
Villkoret är därmed oskäligt.187

 
8. 2 Villkorsändring 
 

”Om Kunden inte accepterar villkorsändringen har Kunden rätt att säga upp 
Avtalet till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande. Kunden har dock 
inte rätt att säga upp avtalet före utgången av eventuell bindningstid om 
villkorsändringen beror på skäl som Glocalnet inte kunnat råda över, exempelvis 
lag, myndighets beslut eller ändrade tekniska förhållanden” 

Villkoret är oskäligt. För en motivering se villkor 4. 
 
9. 4 Uppsägning 
 

”Om Kunden är i dröjsmål med mer än en ovidkommande del av betalning eller 
om dröjsmålet kan betraktas som väsentligt eller om det finns starka skäl att anta 
att Kunden inte kommer att betala i rätt tid och att dröjsmålet kommer att kunna 
betraktas som väsentligt eller om Kunden inte ställer begärd säkerhet… eller om 
det föreligger ett icke oväsentligt avtalsbrott från Kundens sida, har Glocalnet 
rätt att säga upp Avtalet och avbryta tillhandahållandet av Tjänsten med 
omedelbar verkan.” 

 
Villkoret är oskäligt för motivering se  5.1 ovan. 
  
Det finns dock en annan väg att gå, 46 § KtjL, som torde vara den lagstiftning som ligger 
närmast till hands. Där framgår att ett dröjsmål skall vara av väsentlig betydelse (även i MD 
2002: 23, MD 2005: 10) för näringsidkaren för att denne skall ha rätt att häva köpet. 
Därutöver måste näringsidkaren enligt samma bestämmelse först påminna konsumenten om 
betalning samt ge konsumenten skälig tid därtill. Inte på något sätt regleras i villkoret skälig 
tid för konsumenten. Villkoret skapar också en obalans mellan parterna, till konsumentens 
nackdel och är därmed som helhet oskäligt. 
 
 

                                                 
187 Villkor med liknande innebörd har avgjorts även när det inte är fråga om ett konsumentförhållande. I MD 
1995: 33 förbjöds en näringsidkare att mot en annan näringsidkare tillämpa ett villkor som friskrev den ena 
parten från indirekta skador och följdskador.  
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11. Tvist 
 

”Eventuella anspråk måste framställas till Glocalnet inom skälig tid efter den 
händelse som anspråket grundar sig på. Med skälig tid avses normalt maximalt 
60 dagar”. 

 
Enligt KtjL 17 § ska en konsument reklamera inom skälig tid efter det att denne upptäckt 
felet. Det anges i samma paragraf en bortre gräns för reklamation på 3 år. Samma 
tidsintervaller anges även i KkL 23 §. Villkoret strider mot tvingande konsumentskyddande 
lagstiftning.188  
 
Även i MD 2002: 23 har det vid en prövning av villkor som tidsmässigt begränsat 
konsumentens rätt att reklamera fastslagits, då 90 dagar, att denna typ av villkor är att anse 
som oskäligt. I senare dom avseende samma typ av villkor uttrycker MD att det i normalfallet 
är rimligt att reklamation sker inom den tiden som angivits, men att det är oskäligt att helt 
frånta konsumenten dennes möjlighet att reklamera vid senare tillfälle än den i villkoret 
angivna tiden (se MD 2005: 10) 
 
De båda rättsfallen ovan gällde avtalsvillkor i konsumentförhållanden avseende telefon 
abonnemang. Det finns dock ingen anledning att i detta fall bedöma konsumentens rätt att 
reklamera på annat vis, än i de ovan anförda rättsfallen.  
 
Villkoret skall därför bedömas som oskäligt. 
 
7.2.1 Slutsats 
Totalt har vi valt sex klausuler i Glocalnets allmänna villkor, vilka bedöms som oskäliga. 
Dessa är:  
 

 4. Avgifter 
 5. Fakturering och betalning 
 7. Ansvarsbegränsning 
 8. Villkorsändring 
 9. Uppsägning 
 11. Tvist  

 
Två av villkoren rör en intressant frågeställning; Har bredband blivit så vanligt att det skulle 
kunna betraktas som en nödvändighetstjänst? Även i detta avtal är ansvarsfriskrivning, 
ansvarsbegränsningar och villkorsändringar oskäliga på ett sätt som liknar bestämmelserna i 
Universals allmänna villkor.  
 
 

                                                 
188 Inom området finns även preskriptionsreglerna som anger att en fordran preskriberas efter 10 år (se 
preskriptionslag 2 §). Det villkoret som ovan ställts upp strider således mot dispositiv lag (preskriptionslag, se 1 
§) 
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7.3 Tyfon Svenska AB 
Tyfon är en Internetoperatör som levererar bredbandstjänster till företag och hushåll. 
Bredbandstjänster levereras både genom eget ADSL nät i ett 20-tal orter samt i samarbete 
med Teracom. Villkoren nedan tillämpas på avtal som Tyfon sluter med konsument.189  
 
3. Betalning och avtalstid 
 

”Om ändring av avgift meddelas under gällande bindningstid, har kunden rätt att 
säga upp avtalet med verkan från ändringens ikraftträdande om ändringen är av 
väsentlig betydelse för kunden. Uppsägning av avtal med bindningstid på grund 
av avgiftsändring skall göras senast 14 dagar innan ändringen träder i kraft och 
skall ske skriftligen per post.” 
 

Det framgår av punkt 1 j i Villkorslistan att näringsidkaren i avtalet måste ange giltigt skäl för 
sådan ändring om bindningstid föreligger. I avtalet anges inga giltiga skäl för när ändring av 
avgifter får förekomma och dessutom inskränks konsumentens rätt till uppsägning, då 
ändringen måste ha ”väsentlig betydelse för kunden”.  

Denna typ av villkor har tidigare fällts i rättsfallet MD 2004: 22 vilket ger ytterligare stöd för 
att det skall anses vara oskäligt. 

Att uppsägning därtill måste ske skriftligen är med stöd av vad vi framfört tidigare även det 
att betrakta som oskäligt (för motivering se villkor 18A Universal).  

Villkoret är oskäligt. 

 
”Gäller avtal om tjänst för viss minsta tid (bindningstid) och har betalning inte 
skett på förfallodagen vid två tillfällen efter varandra, förfaller fast avgift för 
resterande del av bindningstiden till omedelbar betalning. Tyfon äger även rätt 
att stänga tjänsten enligt punkt 9 nedan.” 

 

I Villkorslistans 1 e är det oskäligt att kräva konsumenten på ett oproportionerligt 
ersättningsbelopp om denne inte uppfyller sitt betalningsåtagande. I det aktuella fallet kan 
konsumenten bli skyldig att betala ett stort ersättningsbelopp till Tyfon endast på grund av två 
sena betalningar. 
 
Sista meningen i detta villkor ger konsumenten intryck av att näringsidkaren på grund av två 
sena betalningar från konsumentens sida har rätt att stänga tjänsten enligt punkt 9 i dessa 
villkor. Punkten 9 i de här allmänna villkoren anger inte två sena betalningar som någon giltig 
grund för hävning eller stängning. Villkoret är på grund av detta oklart utformat och vilseleder 
konsumenten om näringsidkarens rätt att stänga tjänsten vid två sena betalningar.  
 
Villkoret ska mot bakgrund av det som anges i Villkorslistans 1 e samt villkorets oklara och 
vilseledande utformning anses vara oskäligt.  
  

                                                 
189 www.tyfon.se samt Tyfons kundtjänst 
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10 Ansvarsbegränsning och skadestånd 
 
10 3 st. 

 
”För rätt till skadestånd erfordras vidare att kunden framställer krav på 
skadestånd inom skälig tid efter det att skadan upptäcktes eller borde ha 
upptäckts. Sker inte detta förlorar kunden rätten att göra gällande krav på 
skadestånd. Skälig tid är i normalfallet två månader.” 

 
En reklamation ska normalt ske inom en skälig tid. Det anges i konsumentskyddande 
lagstiftning nämligen KkL 23 § och KtjL 17 §. Det anges även i dessa paragrafer en bortre 
gräns för reklamation på 3 år. Denna gräns innebär att konsumenten efter dessa 3 år inte 
längre kan åberopa det förevarande felet.190  
 
Det har fastslagits i ett tidigare rättsfall MD 2002: 23 att en 90 dagars frist för att framställa 
anspråk var att anse som oskälig, då tidsfristen som angavs var kortare än den som följer av 
lagstiftningen. Rättsfallet avsåg telefonabonnemang som en näringsidkare tillhandhåller 
konsumenterna, men det finns ingen anledning att göra en annorlunda bedömning i detta fall. 
 
I MD 1977: 9 bedömdes en klausul vars syfte var att begränsa reklamationsfristens längd som 
oskälig, i detta fall begränsades fristen till endast 7 dagar. Detta torde dock vara en indikation 
om att MD ser restriktivt på den här begränsningar.  
 
Villkoret som Tyfon ställer upp inskränker således konsumentens rätt i förhållande till den 
konsumentskyddande lagstiftningen. Villkoret skall bedömas som oskäligt. 
 
10 4 st. 
 

”Tyfon ansvarar inte för indirekt skada. Med indirekt skada avses t ex förlust av 
data, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av 
avtal.” 

 
Villkor som strider mot tvingande allmänna rättsprinciper skall bedömas som oskäliga enligt 
förarbetena till AVLK. En sådan princip är att det är förbjudet att friskriva sig från ansvar vid 
grov vårdslöshet (MD 2002: 23) och det kan inte uteslutas att en indirekt skada uppkommer 
på grund av näringsidkarens grova vårdslöshet. 
 
I Rättsfallet MD 2002: 23, har konstaterats att ett villkor som innebär friskrivning från 
indirekt skada ger intryck av att konsumentens rättigheter är mer begränsade än vad som 
följer av gällande rätt, detta vilseleder konsumenten. Rättsfallen MD 1982: 15 och 1995: 33 
behandlar liknande situationer och även i dessa bedömdes de förevarande villkoren som 
oskäliga. 
 
Villkoret ska mot bakgrund av det som ovan framkommit bedömas som oskäligt. För 
ytterligare motivering se stycke 1och 2  i kommande villkor 
 
 
 
                                                 
190 Ytterligare regler avseende detta återfinns i preskriptionslagen som är en dispositiv lag. Enligt den lagen 
preskriberas en fordran efter 10 år (preskriptionslag 2 §). Villkoret strider således även mot dispositiv rätt. 
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10 5 st. 
 

”Tyfons ansvar är vidare begränsat till ett belopp uppgående till den ersättning 
kunden utger till Tyfon för pågående månad.” 

 
I detta fall blir artikel 1 b i Villkorslistan tillämpbar, det kan nämligen inte uteslutas att 
skadeståndsansvar uppkommer på grund av att näringsidkaren bryter mot en 
avtalsförpliktelse. Enligt denna får konsumentens lagliga rätt gentemot näringsidkaren inte 
inskränkas eller begränsas om denne har brutit mot en avtalsförpliktelse.  
 
I KkL 30 § samt i KtjL 31 § återfinns ett kontrollansvar för näringsidkaren. Ansvaret innebär 
att näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten för uppkommen skada om han inte kan 
visa att avtalsbrottet beror på något utanför hans kontroll. Skadeståndet har vidare en reparativ 
funktion. Denna funktion avser att försätta den skadelidande i den ekonomiska situation som 
denne skulle ha varit i om skadan aldrig hade inträffat. Det är således en allmän princip att 
den skadelidande ska ha full ersättning för uppkommen skada. Det görs ingen uppdelning 
mellan indirekta och direkta skador i de konsumentskyddande lagstiftningarna, KkL 32 § KtjL 
31 §.  
 
I MD 2002: 23 begränsade ett företag sitt skadeståndsansvar gentemot konsumenterna till en 
sammanlagd summa om 10 000 kr. per år. Detta ansågs vara oskäligt mot bakgrund av 
punkten 1 b i Villkorslistan. Även i MD 2005: 10 fastslog domstolen att en begränsning av 
skadeståndsbeloppet var oskälig eftersom det strider mot de allmänna principerna om att den 
skadelidande ska full ersättning. 
 
Villkoret ska på grund av de framlagda skälen bedömas som oskäligt.191

 
11. Force Majeur192

 
”Ersättning för skada enligt punkt 10 föreligger inte om försening, obrukbarhet 
eller skadan beror på en omständighet utanför Tyfons kontroll vars följder inte 
skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, t ex skada som tillfogats kunden av 
tredje man, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar Tyfons personal eller ej), 
olyckshändelser, krig, blixtnedslag, brand, explosion, hårt väder, naturkatastrof 
eller handling eller underlåtenhet från myndighet eller annan för vilken Tyfon 
inte svarar.”  

 
Enligt 31 § KtjL har konsumenten rätt till ersättning för skada orsakad av dröjsmål eller fel 
om inte näringsidkaren visar att felet beror på hinder utom hans kontroll som han skäligen inte 
kunde ha förväntats räkna med vid avtalets ingående. Denna friskrivningsklausul är mycket 
långtgående och de omständigheter som anges i villkoret kan inte alla anses ligga utanför 
företagets kontroll, exempelvis en eventuell arbetskonflikt. Händelserna skulle även kunna 

                                                 
191 Av helheten i punkten 10 i de allmänna bestämmelserna framgår det även att en konsument som orsakar 
skada mot Tyfon ska ansvara för all denna skada. Medan det klart framgår att Tyfons ansvar vid uppkommen 
skada uttryckligen är begränsat till ett visst belopp samt vissa typer av skador. Formuleringen gör att det uppstår 
en snedbelastning i fråga om parternas skyldighet att ersätta uppkommen skada så att en rimlig balans mellan 
parterna inte längre förekommer. Hela klausulen skapar en uppenbar obalans parterna emellan. Även på grund 
härav ska det bedömas som oskäligt. 
192 Avseende stavningen se s. 51 
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inträffa på grund av Tyfons grova vårdslöshet, och friskrivning från detta kan inte anses vara 
skäligt, se MD 2002: 23 och MD 2005: 10 där liknande klausuler ansetts oskäliga. 
 
Villkoret strider även mot punkten 1 b i Villkorslistan. Denna punkt anger att villkor som 
begränsar konsumentens rätt gentemot näringsidkaren om denne bryter mot en 
avtalsförpliktelse typisk sett ska vara oskäliga. 
  
Företeelserna som anges ovan kan dessutom inte anses vara av force majeure-karaktär, vilket 
rubriken, om än felstavad antyder. Konsumenten vilseleds om sina rättsliga möjligheter och 
villkoret är därför att anse som oskäligt. 
 
12. Villkorsändring 
 

”Tyfon har rätt att ändra villkor i detta avtal eller tjänstens omfattning sextio (60) 
dagar efter det att kunden underrättats. Mindre ändringar av villkoren eller 
tjänstens omfattning får dock ske en (1) månad efter det att kunden underrättats. 
Information till kunden om ändring av avgift, ändring av allmänna villkor eller 
ändring av omfattningen av eller den tekniska specifikationen av tjänsten ges på 
Tyfons hemsida (www.tyfon.se). Tyfons åtagande enligt detta avtal kan ändras 
med kortare varsel än som anges i denna punkt till följd av förändringar av 
tillämplig lag.” 

 
Det finns i Villkorslistans 1 j en bestämmelse som anger att en näringsidkare inte ensidigt får 
ändra avtalsvillkor under bindningstid utan giltiga skäl. De giltiga skälen ska även anges i 
avtalet. I villkoret anges inga giltiga skäl för en villkorsändring. Villkor som återfinns i 
Villkorslistan ska typiskt sett vara oskäliga.  
Om en av avtalsparterna har en ensidig rätt att ändra villkoren utan att giltiga skäl anges i 
avtalet strider detta mot den grundläggande principen om att avtal skall hållas (AVLK prop. 
1994/95: 17 sid. 96). Villkor som strider mot tvingade allmänna rättsprinciper kan förbjudas 
enligt förarbetena till AVLK.  
 
Uppsägningstiden i detta avtal regleras i punkten 3. Där anges det att uppsägningstiden är 90 
dagar. Det kan vara intressant att påpeka i detta fall eftersom Tyfon nämligen har möjligheten 
att ändra de allmänna villkoren med sextio dagars varsel, eller i vissa fall en månads varsel. 
Det innebär att en konsument kommer att bli bunden av de nya villkoren (30 eller 60 dagar 
beroende på vilken typ av ändring det är) oavsett vad ändringen innebär och oavsett om 
uppsägningen sker direkt när konsumenten tar del av villkorsändringen. Det finns följaktligen 
ingen reell möjlighet för konsumenten att helt undvika en ändring i de allmänna villkoren 
eller i tjänsten.193

 
Villkoret ska bedömas som oskäligt. 
 
                                                 
193 Vidare anger Tyfon att de ändringar som genomförs skall annonseras på hemsidan. Ändringarna kan t.ex. 
gälla ändring av de allmänna villkoren eller ändring av avgift. Det har i tidigare rättsfall avgjorts att underrättelse 
till kunden om ändringar i villkor eller pris skall vara av personlig karaktär. Det ska således ske genom t.ex. brev 
eller genom utskick av kundtidning (MD 2005: 10). Rättsfallet gällde när en näringsidkare tillhandahöll 
telefonabonnemang till konsumenter. Även om rättsfallet gäller telefonabonnemang finns det just i detta 
avseende ingen anledning att göra en annan bedömning. (ARN har kommit med ett avgörande i ett liknande fall 
(2000 – 0252). Avgörandet gällde en mobiltelefonoperatör som offentliggjorde en avgiftshöjning på bolagets 
hemsida på Internet. ARN ansåg att detta inte var tillräckligt för att göra informationen allmänt tillgänglig.)  
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7.3.1 Slutsats 
Totalt har vi valt fyra klausuler i Tyfons allmänna villkor, vilka bedöms som är oskäliga.  
Dessa är:  

 
 4. Betalning och avtalstid 
 10. Ansvarsbegränsning och skadestånd 
 11. Force majeur 
 12. Villkorsändring  

 
I detta avtal förekommer ansvarsbegränsnings-, ansvarsfriskrivnings och villkorsändrings 
klausuler som skall bedömas som oskäliga. Den här typen av klausuler återfinns i alla de tre 
avtalen som varit föremål för granskning på Bredbandsområdet. Intressant i dessa allmänna 
villkor är att Tyfon har uppställt en mycket detaljerad lista på händelser som friar dem från 
skadestånd. Om kunden trots detta lyckas få ersättning kan den högst uppgå till 399 kr.194

 
 

                                                 
194 399 kr är Tyfons månadsavgift för bredband med 24mb hastighet (www.tyfon.net).  
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7.4 Viasat 
Viasat är en integrerad fri-TV och betal-TV operatör som ingår i den internationella 
mediekoncernen MTG AB. De erbjuder digitala flerkanalspaket med både egenproducerade- 
samt tredjepartskanaler. De är verksamma inom områdena; satellit-TV, kabel-TV och 
bredbands-TV. Villkoren som granskas nedan reglerar villkoren för Viasats förmedling av 
TV-kanaler, tjänster och produkter. Bestämmelserna gäller operatörens avtal med kund om 
hyrning av parabolkort och abonnemang på operatörens kanalutbud, tjänster och produkter. 
Avtalet gäller from 2005-10-01.195  
 
3. Abonnemang 
 

”… Operatören har alltid rätt att vidta förändringar beträffande enskilda kanaler 
som inte är ordinarie kanaler och som tid till annan ingår i kundens abonnemang, 
utan att någon uppsägningsrätt föreligger för kunden.” 

 
Enligt Villkorslistans punkt 1 k är avtalsvillkor som tillåter näringsidkaren att ensidigt och 
utan giltigt skäl ändra någon egenskap hos den vara eller tjänst som skall levereras, att anse 
som oskäliga. Detta villkor kan även likställas med ändringar i avtalsvillkoren då kunden 
beställer ett visst paket med kanaler och litar på att få dessa levererade. Enligt punkt 1j skall 
det anges giltiga skäl om näringsidkaren ska kunna ändra i avtalsvillkoren under bindningstid. 
I villkoret ovan anges inga giltiga skäl till när Viasat skall ha rätt att ändra sina 
avtalsvillkor.196  
 
Villkoret strider mot Villkorslistan och skall därmed bedömas som oskäligt. 
 
6. Avgifter.  
 

”...Avgiftsändring får alltid ske med kortare varsel och under pågående 
abonnemangsperiod om operatörens kostnader för att distribuera kanalutbudet 
ökar till följd av ändrade skatter eller allmänna avgifter, valutaförändringar, 
ändrade avgifter till kanalbolag, myndighets beslut, förändringar av lag eller 
annan författning eller annan omständighet utanför operatörens kontroll och 
avgiftsändringen avser ett belopp som högst motsvarar kostnadsökningen …” 

 
I punkt 1 j i Villkorslistan skall ett avtalsvillkor vars mål eller konsekvens är att tillåta 
näringsidkaren att ensidigt ändra villkoren utan något giltigt skäl som anges i avtalet anses 
vara oskäligt. Även förarbetena till AVLK säger att skälet skall anges i avtalet (prop. 
1994/95:17 s 96-97). Med giltiga skäl avses sådana skäl som är av rent force majeure-karaktär 
och andra kvalificerade kostnadsökningar som inte kan förutses (MD 2005: 10).  
 
Enligt MD1974: 13 skall vid prishöjningsklausuler den grundläggande principen gälla, att 
avtalade priser skall hållas. För att kunna höja avgiften bör det röra förhållanden som säljaren 
inte kan råda över och heller inte kunnat förutse. Där stadgas vidare att små kostnadsökningar 
inte alls bör få föranleda avgiftsökningar och att näringsidkaren, åtminstone på kort sikt måste 
stå risken. I MD 1978: 29 betonar MD att för näringsidkaren ökade skatter eller avgifter inte 

                                                 
195 www.viasat.se 
196 I MD 2005: 10 likställs ändring av tjänst och villkorsändring. Detta medför att villkoret kan angripas med 
hjälp av 1k samt 1j.  
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kan godtas som grund för att justera priser gentemot konsumenten om inte skatten är direkt 
relaterad till produkten som avtalet avser.  
 
Viasats villkor är än mera allmänt hållet och tar även sikte på förhållanden där näringsidkaren 
faktisk har möjlighet att planera sin ekonomi så att varje liten kostnad inte omedelbart måste 
övervältras på konsumenten. Viasat anger flera skäl till ändringar i avtalet som faller utanför 
ramen. Valutakursförändringar torde vara vardagliga händelser. Villkoret anger heller inga 
beloppsgränser vilket minskar konsumentens förutsebarhet i avtalsrelationen. En konsument 
ska kunna förlita sig på att avtalet ska gälla under avtalstiden.  
 
Punkt nr 6 är därför att betrakta som oskälig.197  
 
10.Ansvarsbegränsning. 
  

”Utöver kompensation enligt punkt 9 ovan ansvarar operatören för förlust eller 
skada till följd av avtalet endast om operatören handlat vårdslöst. Operatören 
ansvarar dock inte i något fall för indirekt förlust eller skada eller för förlust av 
data såvida inte operatören handlat grovt vårdslöst eller uppsåtligt.” 

 
I detta fall blir artikel 1 b i Villkorslistan tillämpbar, det kan nämligen inte uteslutas att 
skadeståndsansvar uppkommer på grund av att näringsidkaren bryter mot en 
avtalsförpliktelse. Enligt denna får konsumentens lagliga rätt gentemot näringsidkaren inte 
inskränkas eller begränsas om denne har brutit mot en avtalsförpliktelse.  
 
Av 32 § KkL respektive 31 § KtjL framgår att konsumenten har rätt till ersättning för de 
kostnader denne drabbas av på grund av fel i varan respektive tjänsten eller säljarens 
dröjsmål. Näringsidkaren skall utge full ersättning till konsumenten. Det görs i dessa 
paragrafer ingen uppdelning mellan indirekt och direkt skada. Villkoret ger intryck av att 
näringsidkarens skadeståndsskyldighet är mer begränsat än vad som följer av gällande rätt och 
konsumenten kan därmed vilseledas om sina rättsliga möjligheter. Operatören friskriver sig 
därutöver från indirekta skador vilket har funnits oskäligt i exempelvis rättsfallet MD 2002: 
23.  
 
Villkoret skall betraktas som oskäligt.   
 

                                                 
197 Det bör beaktas att näringsidkaren genom villkoret hålls skadefri vid skattehöjningar, valutakursförändringar 
o.s.v. varemot skall ställas att köparen inte någonstans i villkoret eller avtalet som helhet äger rätt att åtnjuta 
prissänkningar till följd av samma anledningar som håller näringsidkaren skadefri. En sådan brist på 
ömsesidighet i konsekvenserna medför en snedbelastning i parternas rättigheter vilket gör att balansen inte 
upprätthålls till konsumentens nackdel. På denna grund är villkoret också oskäligt enligt AVLK. 
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14. Ändringar m.m./överlåtelse.  
 

”Utöver vad som i övrigt anges i dessa allmänna bestämmelser förbehåller sig 
operatören rätten att med minst 90 dagars skriftligt varsel göra ändringar i eller 
tillägg till dessa allmänna bestämmelser. Om kunden inte accepterar aviserad 
villkorsändring har kunden rätt att säga upp och frånträda avtalet med verkan 
från den tidpunkt ändringen träder i kraft under förutsättning att uppsägning av 
avtalet har skett dessförinnan. Operatören har rätt att överlåta hyresavtal 
avseende kort och/eller abonnemang till annan…” 

 
Överlåtelsen som Viasat har möjlighet att genomföra är allmänt hållen och ger näringsidkaren 
rätt att överlåta avtalen till i praktiken vem som helst. Ur konsumentsynpunkt torde det vara 
av yttersta vikt att den som tar emot överlåtelsen åtminstone är ett bolag som kan antas 
fullgöra den tidigare näringsidkarens skyldigheter enligt avtalet. Denna obegränsade 
utformning av villkoret skapar en sådan osäkerhet och oförutsägbarhet att det ur ett 
konsumentperspektiv medför att balansen i avtalet försämras avsevärt. I Villkorslistans 1 p är 
det oskäligt att ge näringsidkaren möjligt att överlåta rättigheter och förpliktelser enligt avtalet 
utan konsumentens samtycke om det kan minska konsumentens säkerhet.  
 
Villkoret skall mot bakgrund av det ovan anförda bedömas som oskäligt. 
 
Detta villkor kan även angripas med hjälp av 1j i Villkorslistan. För utförligare motivering se 
första stycket i villkor 6 ovan. 
 
7.4.1 Slutsats 
Totalt har vi valt fyra klausuler i Viasats allmänna villkor, vilka bedöms som oskäliga. Dessa 
är: 

 
 3. Abonnemang 
 6. Avgifter 
 10. Ansvarsbegränsning 
 14. Ändringar m.m./överlåtelse  

 
I de allmänna bestämmelserna förekommer villkor som medför att Viasat friskriver sig från 
indirekt skada (ansvarsfriskrivning). Vidare ger avtalet näringsidkaren en ensidig möjlighet att 
ändra villkoren och höja priserna under pågående avtalsperiod (villkorsändringsklausul). 
Intressant att påpeka är att de ovan granskade avtalsvillkoren, d.v.s. Visats avtalsvillkor, inte 
innehåller några klausuler som skiljer sig från de andra företagens villkor på denna marknad. 
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7.5 Boxer 
Boxer ägs av Teracom och riskkapital-bolaget 3i. De erbjuder marksänd digital-TV. Avtalet 
som granskas nedan gäller när konsument sluter avtal med Boxer avseende uthyrning av s.k. 
programkort för det digitala mark- TV- nätet. De allmänna villkoren avser även avtal om 
abonnemang på program och programpaket som konsumenten sluter med Boxer. Villkoren 
gäller från 2005-05-15.198  
 
5. Abonnemang 
 

”5.2 Om det utbud som ingår i ett abonnemang ändras skall Boxer underrätta 
Kunden om ändringen. För det fall ändringen innebär en väsentlig förändring av 
utbudet har Kunden rätt att säga upp det aktuella abonnemanget med verkan från 
tidpunkten för ändringen.” 
 
”5.3 Om ändringen av programutbudet rör ett abonnemang med ett flertal 
kanaler (s.k. paket) medför inte en ändring som enbart berör en eller ett par 
kanaler rätt för Kunden att säga upp abonnemanget.” 

 
Enligt Villkorslistans punkt 1 k är avtalsvillkor vars syfte eller konsekvens är att tillåta 
näringsidkaren att ensidigt och utan giltigt skäl ändra någon egenskap hos den vara eller tjänst 
som skall levereras att anse som oskäliga. I ovanstående villkor anger Boxer inga giltiga skäl 
för ändringarna. Ett sådant villkor medför att konsumenten inte kan vara säker på att den 
avtalade tjänsten faktiskt tillhandahålls. Ändringar i tjänst kan även betraktas som ändringar i 
avtalsvillkoren vilket gör att punkt 1j kan tillämpas, enligt den skall giltiga skäl för ändring i 
avtalet anges. 
 
Om underrättelseskyldigheten eller uppsägningsrätt begränsas i avtalet, såsom att uppsägning 
endast får ske vid väsentlig nackdel för kund, medför det en begränsning av konsumentens 
rätt i förhållande till Villkorslistan, se MD 2005: 10 (Se motivering under villkor 13.2 första 
stycket). Enligt villkoret får kunden inte säga upp avtalet om ändringen endast berör en eller 
flera kanaler. Ett liknande förbehåll bedömdes som oskäligt i MD 2005: 10.  
 
Villkoret skall bedömas som oskäligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
198 www.boxer.se 
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9. Betalning 
 

9.1 ”Avgifter för programkort och abonnemang skall erläggas i förskott… Vid 
försenad betalning har Boxer rätt att debitera dröjsmålsränta, påminnelseavgifter 
och ersättning för inkassokostnader. Dröjsmålsränta uppgår till 2 % per månad.” 

 
Bestämdes förfallodagen när köpet ingicks, har säljaren rätt att ta ut dröjsmålsränta från den 
dagen. Enligt räntelagen (1975: 635) får dröjsmålsräntan, om inget annat är avtalat, uppgå till 
referensräntan plus 8 procentenheter, räntan beräknas per år. Om säljaren ska kunna ta ut en 
högre dröjsmålsränta måste det vara avtalat. I villkoret blir den årliga raka räntan 24 % och 
den effektiva räntan cirka 26.8 %. Villkoret strider inte mot de allmänna avtalsprinciperna 
men vilseleder konsumenten samtidigt som det strider mot den dispositiva lagstiftningen 
d.v.s. räntelagen och är därför att betrakta som oskäligt.199

 
13. Ansvarsbegränsning 
 

”Boxer svarar inte i något fall för utebliven vinst eller intäkt, förlust på grund av 
avtal med tredje man eller annan indirekt skada. Boxer ansvarar- om inte annat 
sägs i detta avtal – för direkta skador endast om Boxer förfarit vårdslöst…” 

 
Villkoret begränsar bolagets ansvar, det gäller sålunda endast direkta skador. Av förarbetena 
till AVLK framgår det att avtalsvillkor som strider mot tvingande allmänna rättsprinciper ska 
förbjudas. Principen om att en näringsidkare ska vara ansvarig även för indirekta skador har 
fått en så stor genomslagskraft att den betraktas som en tvingade allmän rättsprincip. Villkoret 
strider mot principen inom den allmänna skadeståndsrätten som innebär att den skadelidande 
ska ha full ersättning för den skada som denne åsamkas. 
 
I 32 § KkL och 31 § KtjL stadgas det att en konsument har rätt till full ersättning vid 
eventuella fel eller dröjsmål i varan/tjänsten. Det finns inte i något av dessa två lagrum någon 
uppdelning av direkta och indirekta skador. En konsument ska således ha rätt till ersättning, 
enligt de ovanstående konsumentskyddade lagstiftningarna, även avseende indirekta skador.  
 
Det ovan anförda villkoret är utformat så att ansvar för indirekt skada som beror på 
vårdslöshet eller grov vårdslöshet från bolagets sida inte kan läggas Viasat till last. Det kan 
inte uteslutas att en indirekt skada uppkommer på grund av vårdslöshet eller grov vårdslöshet 
från bolaget, slår MD fast i rättsfallet 2002: 23. I det förevarande fallet bedömdes villkoret 
som oskäligt eftersom det enligt MD var vilseledande. Konsumenten, menar MD, får ett 
felaktigt intryck om att bolagets ansvar är mer begränsat än vad som följer av gällande 
lagstiftning.  
 

                                                 
199 Villkoret kan angripas på flera sätt bl.a. i förarbetena till räntelagen (prop. 1975: 102 s 83) sägs att 
räntevillkor som ”ej obetydligt avviker” från lagens dispositiva regler ofta är oskäliga i ett konsumentförhållande 
och kan förbjudas enligt AVLK. Dessutom kan de allmänna villkoren ses som en del i marknadsföringen och 
MD har i ett flertal fall t.ex. MD: 1984: 13, MD 1987: 31, MD 1991: 8, MD 2001:24 ålagt näringsidkare att 
lämna information om effektiv ränta i marknadsföringen. 4 § MFL säger att marknadsföringen skall stämma 
överens med god marknadsföringssed samt att näringsidkare skall lämna sådan information som är av särskild 
betydelse från konsumentsynpunkt. Vidare är framställningen av villkoret obalanserad och missleder om 
dröjsmålets ekonomiska följder. Då kan även 6 § KkredL nyttjas då den föreskriver att näringsidkare vid 
annonsering, skyltning och liknande marknadsföring beträffande kredit skall lämna information om den effektiva 
räntan för krediten. Enligt 8 § samma lag gäller MFL: s regler i fråga om underlåtelse att ange sådan information. 
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I MD 1982: 15 bedömdes att ett villkor som begränsar en näringsidkares ansvar till att endast 
omfatta direkta skador ska anses vara oskäligt. Det avviker som MD säger i väsentlig 
utsträckning från dispositiv rätt (skadeståndslagen). Avvikelsen medför att det inte längre 
föreligger en rimlig balans mellan parterna. Långtgående friskrivningar som i det ovan 
nämnda fallet ska under inga förhållanden vara godtagbara i ett konsumentförhållande (MD 
2005: 10) 
 
Villkoret ska mot bakgrund av det ovan anförda anses vara oskäligt.200

 
”… Boxers ansvar är begränsat till ett belopp som motsvarar 12 månaders 
abonnemangs- och programkortsavgifter för den berörda Kunden.” 

 
I 1 b Villkorslistan stadgas att villkor som har följande innebörd typiskt sett ska vara 
förbjudna: ”att otillbörligt utesluta eller begränsa konsumentens lagliga rättigheter gentemot 
näringsidkare eller någon annan part i händelse av att näringsidkaren bryter helt eller delvis 
mot någon avtalsförpliktelse…” 
 
Skadeståndet är i detta fall begränsat till 12 månadsavgifter för kunden. Det innebär att skador 
som överstiger detta belopp inte kommer att ersättas av bolaget. Villkoret innebär att 
konsumentens rättigheter till ersättning inskränks. Som det ovan skrivits ska en konsument ha 
rätt till full ersättning till följd av den skada denne har orsakats. Detta kan enligt KOV nu för 
tiden ses som en tvingande allmän rättsprincip, det finns även i de konsumentskyddande 
lagstiftningarna KkL och KtjL.  
 
I MD 2002: 23 begränsade ett företag sitt skadeståndsansvar gentemot konsumenterna till en 
sammanlagd summa om 10 000 kr. per år. Detta ansågs vara oskäligt mot bakgrund av 
punkten 1 b i Villkorslistan. 
 
Punkten 13.1 i Boxers allmänna bestämmelser ska på grund av de angivna skälen bedömas 
som oskälig. 
 
7.5.1 Slutsats 
Totalt har vi valt tre klausuler i Boxers allmänna villkor, vilka bedöms som oskäliga. Dessa 
är: 

 
 5. Abonnemang 
 9. Betalning  
 13. Ansvarsbegränsning  

 
Precis som i Viasats fall återfinns det ett villkor som innebär att näringsidkaren inte skall 
ansvara för indirekt skada (ansvarsfriskrivning) samt ett villkor som ger en möjlighet att 
ensidigt ändra villkor (villkorsändringsklausul). Intressant i detta fall är villkoret med den 
avtalade räntan som vilseleder konsumenten samtidigt som det strider mot den dispositiva 
lagstiftningen d.v.s. räntelagen och därför är att betrakta som oskäligt. 
                                                 
200 Det kan inte anses vara orimligt att näringsidkaren svarar för indirekta skador, då konsumenten bl.a. har 
bevisbörda avseende adekvat kausalitet och bestämmandet av storleken på skadan. Vidare har bolaget ett 
kontrollansvar som innebär att bolagets ansvar redan är begränsat såtillvida att de endast ansvarar för fel eller 
skador som bolaget kunnat kontrollera. Kontrollansvaret återfinns i KkL och KtjL bestämmelser om skadestånd 
(30, 14 och 31 §) 
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7.6 Canal Digital 
Canal Digital distribuerar TV över satellit, kabel, bredband och marknätet. De är verksamma 
inom områdena; satellit-TV, kabel-TV och bredbands-TV. Företaget ägs helt av Telenor, och 
är en del av Telenors affärsområde Telenor Broadcast. Nedan granskade standardavtal gäller 
från 2005-01-01 när Canal Digital tillhandahåller digital kabel-TV. I avtalet benämner sig 
Canal Digital, CD. 
 
11. Ändring av abonnemangsvillkor och avgifter 
 

”CD har rätt att…ändra abonnemangsavgiften, hyresavgiften eller eventuella 
andra avgifter…Vill kunden inte godta de nya avgifterna eller de nya 
avtalsvillkoren, har kunden rätt att säga upp avtalet….Uppsägning skall ske 
skriftligen….Om prisändring beror på utomstående faktorer, såsom höjda skatter 
eller andra pålagor över vilka inte CD ej råder, gäller normal uppsägningstid.” 

 
Här har Canal Digital lagt in ett krav på skriftlig uppsägning. Detta är oskäligt (för motivering 
se prövning av Universals villkor 18 A).  
 
Villkor 1 j i Villkorslistan anger att avtalsvillkor inte får ändras utan giltiga skäl, dessa skall 
anges i avtalet. Giltiga skäl är omständigheter som är av ren force majeure-karaktär. 
Ovanstående skäl kan inte anses falla under denna kategori.  
 
I MD 1978: 29 betonar MD att för näringsidkare ökade skatter eller avgifter inte kan godtas 
som grund för att justera priser gentemot konsumenten. 
 
Villkoret är så allmänt formulerat och det håller näringsidkaren skadefri vid t.ex. 
skattehöjningar. Köparens rätt att få priset nedsatt till följd av samma anledningar lyser med 
sin frånvaro. Villkoret innebär att det uppstår en betydande obalans. Villkoret skall därför 
bedömas som oskäligt. 
 
16. Uppsägning från kund 

 
”Kundens abonnemang gäller under 12 kalendermånader. Om uppsägning inte 
sker skriftligen senast en månad före gällande abonnemangsperiods utgång, 
förlängs abonnemanget automatiskt med en abonnemangsperiod i taget. Skulle 
kunden bryta avtalet under pågående abonnemangsperiod, debiteras kunden en 
slutavgift. Avgiften utgår enligt de bestämmelser som gäller för varje 
abonnemangsform.”  

 
Detta villkor kan angripas från två olika håll. Kravet på skriftlig uppsägning är oskäligt (för 
motivering se prövning av Universals villkor 18 A). 
 
För det andra förlängs avtalet automatiskt med tolv månader om konsumenten inte säger upp 
avtalet en månad innan gällande abonnemangsperiods utgång. Det anges därtill ingen 
skyldighet för Canal Digital att informera konsumenten om att avtalsperioden är på väg att ta 
slut. Om konsumenten skulle missa att säga upp avtalet medför det stora kostnader för 
konsumenten eftersom denna då har att betala månadsavgifter för ett helt år framöver. 
Villkoret medför på grund av detta en betydande obalans.  
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I MD 2005: 34 förbjöds Viasat att tillämpa ett nästan identiskt avtalsvillkor. Villkoret innebar, 
att avtalet förlängdes i ett år om kunden inte sa upp avtalet en månad innan abonnemangstiden 
var slut. MD ansåg då att det förhållande att avtalet inte ålade Viasat att i lämplig form och i 
rimlig tid påminna konsumenten innan uppsägning skall ske samt den i sammanhanget 
förhållandevis långa bindningstiden innebar en snedbelastning mellan parterna, till nackdel 
för konsumenten.   
 
Villkoret skall bedömas som oskäligt. 
 
18. Ansvarbegränsning  
 

”De kanaler, program och tjänster som ingår i CD-utbudet tillhandahålls av 
respektive ansvarigt programbolag. CD ansvarar inte för innehållet i utbudet. 
Programmen, programpaketen och tjänsterna kan också komma att förändras 
under avtalstiden. CD meddelar snarast sådana förändringar. CD svarar inte för 
eventuell ekonomisk förlust eller indirekt skada som kan uppstå för kunden till 
följd av förändringar i signalleverans via satellit, sändningsteknik eller innehållet 
i CD-utbudet” 

 
Villkoret kan angripas från två olika håll. Det ena gäller ändringen bolaget kan göra i tjänsten 
under avtalstiden, den andra varianten gäller den långtgående friskrivningen som återfinns i 
villkoret. 
 
Beträffande ändring i tjänst återfinns det en bestämmelse i Villkorslistan nämligen 1 k som 
säger att en näringsidkare ”ensidigt utan giltiga skäl inte får ändra någon egenskap hos den 
vara eller tjänst som skall levereras,” Konsumenten skall kunna förlita sig på att ett avtal som 
är slutet för en viss tid skall gälla under oförändrade former under den avtalade tiden. Det 
nyss anförda resonemanget är resultatet av den grundläggande avtalsrättsliga principen om att 
avtal skall hållas. Villkor som strider mot tvingande allmänna principer ska bedömas som 
oskäliga. 
 
Giltiga skäl torde vara skäl som är av ren force majeure-karaktär som t.ex. krig eller 
naturkatastrofer. Endast om de giltiga skälen är uppfyllda kan en näringsidkare ändra i 
tjänsten. I detta fall har Canal Digital inga angivna giltiga skäl i villkoret samt hänvisat till att 
de själva inte är ansvariga (Se MD, 2004: 22 och 2005: 10 ). 
 
Avseende friskrivningen kan det sägas att avtalsvillkor som strider mot tvingande allmänna 
rättsprinciper ska de bedömas som oskäliga, detta framgår av förarbetena till AVLK. 
Principen om att en näringsidkare ska ersätta motparten även vid indirekta skador är en sådan 
princip. 
 
I Villkorslistans 1 b förbjuds det att ”konsumentens lagliga rättigheter utesluts eller 
begränsas gentemot näringsidkaren eller någon annan part om näringsidkaren bryter helt 
eller delvis mot någon avtalsförpliktelse,…” 
 
I de konsumentskyddande lagstiftningarna KkL 32 § och KtjL 31 § görs det ingen uppdelning 
mellan direkta skador och indirekta skador. En konsument ska således ha rätt till ersättning, 
enligt de ovanstående konsumentskyddade lagstiftningarna, även avseende indirekta skador.  
 

                                                                 60



Skäligt eller oskäligt?  7. Analys 
 

Så tidigt som 1982 fastslogs det att villkor som undantar bolag från skyldighet att ersätta 
indirekta skador är oskäliga (MD 1982: 15). I rättsfallet sades det att avvikelsen från 
dispositiv rätt var så väsentlig att det var mycket ofördelaktigt för konsumenten och på så vis 
skapades en obalans mellan parterna som inte var acceptabel. 
 
Villkoret ska mot bakgrund av det ovan anförda bedömas som oskäligt. 
 
20. Tvist 

 
”…Om parterna inte kan komma till en överenskommelse skall tvisten behandlas i 
Stockholms Tingsrätt som första instans” 

 
Om det uppstår en tvist mellan näringsidkare och konsument ”rörande vara, tjänst eller 
annan nyttighet som tillhandahålls för huvudsakligen enskilt bruk får talan mot 
näringsidkaren väckas vid rätten i den ort där konsumenten har sin hemvist”. Denna regel 
återfinns i Rättegångsbalken (RB) 10 kap. 8 a §.   
 
I rättsfallet MD 2002: 23 fanns ett villkor med liknande innehåll. Även i detta fall angavs det 
att Stockholms tingsrätt skulle vara första instans. MD fann att villkoret stred mot gällande 
lagstiftning och det därför var att anse som oskäligt. 
 
Villkoret strider inte endast mot lagen (RB) utan även mot gällande praxis (2002: 23) och är 
därför att anse som oskäligt.  
 
21. Samtycke till behandling av personuppgifter 
 

”… Syftet med sådan behandling är att Canal Digital skall använda uppgifterna 
som underlag för fakturering, statistik, marknadsundersökningar m.m. och 
därmed kunna erbjuda en god service till abonnenten…” 
 
”… Uppgifter kan också komma att användas efter avslutat abonnemang vid tex. 
direktmarknadsföring” 

 
Behandling av personuppgifter får ske om den registrerade har lämnat samtycke därtill eller 
om den anses vara nödvändig, se Personuppgiftslag (PuL) 10 §. Personuppgifter får inte 
användas vid direktmarknadsföring, om den registrerade skriftligen har motsatt sig detta (11 § 
PuL).  
 
Den enskilde har, enligt PuL 11 §, rätt att genom en skriftlig viljeförklaring avböja att 
personuppgifter skall användas avseende direktmarknadsföring även om denne tidigare 
samtyckt till behandlingen. Det återfinns i PuL 12 § en möjlighet för den registrerade att 
återkalla sitt samtycke. I villkoret anges ingen möjlighet att återkalla sitt samtycke, det kan 
således ge ett intryck av att medgivandet konsumenten har avgivit är bindande, när så 
egentligen inte är fallet. Villkoret är på grund av detta oklart utformat och vilseleder 
konsumenten om dennes rättigheter enligt tvingande lagstiftning.  
 
Villkoret ska bedömas som oskäligt. 
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7.6.1 Slutsats 
Totalt har vi valt fem klausuler i Canal Digitals allmänna villkor, vilka bedöms som oskäliga. 
Dessa är: 

 
 11. Ändring av abonnemangsvillkor och avgifter 
 16. Uppsägning från kund 
 18. Ansvarsbegränsning 
 20. Tvist 
 21. Samtycke till behandling av personuppgifter 

 
Precis som de andra företagen på denna marknad förekommer det villkor som begränsar 
bolagets ansvar (ansvarsbegränsning). Det finns även en villkorsändringsklausul. Det unika i 
dessa avtalsvillkor var tvisteklausulen samt villkoret som innebar att konsumentens avtal 
förlängs automatiskt med 12 månader om denne inte säger upp avtalet i tid.  
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8.  SLUTSATS 
 

enna uppsats författades utifrån två syften, vilka genererade två 
frågeställningar. Nedan kommer vi att besvara dessa frågeställningar, samt 

redogöra för våra egna reflektioner.  
D 

 
Vår första frågeställning var: 
 

 Hur går man tillväga vid en oskälighetsbedömning av standardavtal riktade till 
konsumenter? 

 
Vid en oskälighetsbedömning skall hänsyn tas till god sed, tvingande konsumentskyddande 
lagstiftning, allmänna tvingande rättsprinciper, dispositiv lag samt om obalans uppkommer till 
följd av en avtalsbestämmelse. Avtalsvillkoren får heller inte vara vilseledande eller otydligt 
utformade. För en mer ingående redogörelse, se kapitel 6. Normalt skall det vid en 
oskälighetsbedömning av standardavtal tas hänsyn till helheten i avtalet. Vad gäller 
standardavtal i konsumentförhållande har det dock enligt praxis utvecklat sig så att 
oskälighetsbedömningen har skett villkor för villkor. Det torde bero på att det i detta avseende 
faktiskt redan vid avtalsslutet råder en obalans mellan parterna då ingen individuell 
förhandling egentligen förekommer.  
 
Det finns inga direkt tillämpliga lagar på dessa områden, förutom AVLK och EkomL. Istället 
får det göras en analogisk tillämpning av framförallt KkL och KtjL.  
 
Vår andra frågeställning var: 
 

 Tillämpar de granskade företagen oskäliga avtalsvillkor och vilka slags oskäliga 
avtalsvillkor förekommer i sådana fall? 

 
Vid ingången av arbetet misstänkte vi att det kunde vara svårt att hitta oskäliga avtalsvillkor i 
så stora företag som vi faktiskt valt, men i samtliga av de granskade standardavtalen förekom 
oskäliga avtalsvillkor. En gemensam nämnare för företagen är att deras avtal innehöll villkor 
som på ett eller annat sätt oskäligt begränsade konsumentens rätt till ersättning, s.k. 
ansvarsbegränsningsklausuler. Alla företagen har även villkorsändringsklausuler som 
bedömts som oskäliga eftersom de ger näringsidkaren ensidig rätt att ändra i villkoren 
avseende pris, tjänst eller dylikt.  
 
Villkor som föreskriver formkrav vid uppsägning, reklamation eller andra meddelanden 
återfanns i inte mindre än tre av de granskade företagen. Detta är anmärkningsvärt eftersom 
det med stöd av förarbetena till KkL och tidigare avgöranden har bedömts som oskäligt en 
längre tid. En del av de undersökta bolagen försöker utnyttja sig av force majeure-klausuler 
för att slippa prestera sin del av avtalet. Force majeure är omständigheter som det inte kan 
rådas över, exempelvis krig och naturkatastrofer. Många av företagen utvidgar innebörden till 
att innefatta även andra omständigheter som ligger inom kontrollsfären. Det är oskäligt.  
 
Andra intressanta oskäliga avtalsvillkor som påträffats under arbetet är en tvisteklausul som 
anger Stockholms tingsrätt som första instans, samt ett villkor som innebär att konsumentens 
avtal förlängs automatiskt med 12 månader om det inte sägs upp i tid. Även dessa typer av 
villkor har avgjorts tidigare och bedömts som oskäliga. För konsumenten finns en checklista 
över samtliga oskäliga avtalsvillkor som vi under arbetets gång har fällt, se bilaga 2. 
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8.1 Egna reflektioner 
Området är intressant ur det perspektivet att båda marknaderna har en kraftig tillväxt. 
Bredband torde i framtiden bli en nödvändighetstjänst och digital-TV är något som vi mer 
eller mindre blivit påtvingade. När konsumenten redan har digital-TV boxen ligger det nära 
till hands att tro att flera väljer att abonnera på vissa kanaler. Dessutom är det vanligt att man 
genom att teckna ett abonnemang får boxen på köpet, eller till ett mycket förmånligt pris. Det 
torde vara av intresse för både bolagen och konsumenterna att ha direkt tillämplig lagstiftning 
på de aktuella marknaderna.  
  
På denna typ av marknader är sanktionssystemet vite och vitesbeloppen är oftast på 400 000 
kr. Det kan tyckas vara ett lågt belopp i förhållande till de aktuella företagens storlek. Vitet 
ger företagen en ”andra chans” och behöver endast betalas om de gör om samma sak igen. 
Konsumentskyddet är starkt i Sverige men vitets verkan som sanktionssystem inom detta 
område kan diskuteras då det ger företag möjlighet att tillämpa oskäliga villkor, trots att andra 
blivit dömda för samma eller väsentligen samma avtalsvillkor. Huruvida vitet är ett 
fungerande sanktionssystem på just dessa marknader är något vi överlåter till andra att 
undersöka.  
 
8.2  Fortsatt forskning 

 I denna uppsats har vi valt att bortse från ARN: s avgöranden. Det kan således, som ett 
komplement till denna uppsats, finnas ett intresse i att se hur ARN har avgjort ärenden 
av liknande karaktär. Förekommer det skillnader i bedömningen mellan ARN och 
MD? 

 
 Ett förbud förenat med vite förbjuder det aktuella företaget att tillhandahålla villkor, 

eller väsentligen samma villkor, till konsumenter. Förbudet gäller endast exakt den 
marknaden som beslutet avser och storleken på vitet är idag oftast fyrahundra tusen 
(400 000) kr. Vite kanske har en allt för snäv räckvidd och vitesbeloppet kanske i 
normal fallet är att anse som för lågt? Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning blir 
således att undersöka vilken tyngd och effektivitet vite har som påföljd.  

 
 Undersökningen kan utökas och omfatta fler företag.  
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Skäligt eller oskäligt? Bilaga 1 
 

Rättsfallsreferat  
 
MD 2005: 34 
Kärande – Konsumentombudsmannen (KO) 
Svarande – Viasat AB 
Saken – Avtalsvillkor avseende digital-TV 
Domskäl – Viasat har i sina avtalsvillkor till konsumenter haft följande bestämmelse: 
 

• ”Avtalet gäller för den abonnemangsperiod som anges i avtalet. För avtal tecknade 
efter den 31 augusti 2002 gäller att om uppsägning inte sker senast 30 dagar före 
gällande abonnemangsperiods utgång, förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget 
med samma uppsägningstid.”  

 
Avtalet ålägger inte Viasat att i rimlig tid eller i lämplig form påminna konsumenten om att 
avtalet är på väg att löpa ut. Det nu sagda tillsammans med den förhållandevis långa 
bindningstiden gör att villkoret, som MD säger, skapar en snedbelastning mellan parterna. 
Snedbelastningen är till nackdel för konsumenten och medför att en rimlig balans inte längre 
är för handen. På grund av detta skall villkoret bedömas som oskäligt.  
 
Domslut – MD förbjöd Viasat att vid vite av 400 000 kr tillämpa ett villkor som innebär en 
automatisk förlängning av avtalet i 12 månader om konsumenten inte säger upp avtalet i tid. 
 
MD 2005: 23 
Kärande – Konsumentombudsmannen (KO) 
Svarande – Canal Digital Sverige Aktiebolag 
Saken – Avtalsvillkor med krav på skriftlig uppsägning  
Domskäl – I Canal Digitals allmänna villkor för digital satellit-TV tillämpades ett villkor vars 
innehåll var följande:  
 

• ”Kundens abonnemang gäller under 12 kalendermånader. Om uppsägning inte sker 
skriftligen senast en månad före gällande abonnemangsperiods utgång, förlängs 
abonnemanget automatisk med en abonnemangsperiod i taget.” 

 
Reglerna om reklamation i KkL 23 § anger att en konsument ska meddela om det föreligger 
ett fel, inget formkrav uppställs. Av förarbetena till KkL (prop. 1989/90:89 sid.113) framgår 
att det inte får ställas några krav på att en reklamation skall vara skriftlig, det är dock fritt 
fram att rekommendera ett sådant förfaringssätt. Av rättsfallet MD 2002: 23 (gällde 
telefonabonnemang) framgår att det inte skall göras skillnad på reklamation och uppsägning i 
detta avseende. I MD 2005: 10 har ett krav på skriftliga anspråk ansetts vara oskäligt. MD 
fann inga skäl att göra en annan bedömning i detta fall. 
  
Domslut – MD beslutade att skriftlig uppsägning skulle förbjudas, men att det är fritt fram för 
en näringsidkare att rekommendera konsumenten att genomföra uppsägningen skriftligen. 
Förbudet förenades med ett vite vid 400 000 kr.  
 
MD 2005: 10 
Kärande – Konsumentombudsmannen (KO) 
Svarande – Optimal Telecom Sverige Aktiebolag 
Saken – Avtalsvillkor avseende telefonabonnemang  
Domskäl – Följande villkor har av MD bedömts som oskäliga:    
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• a) "Det åligger Optimal att, med minst en (1) månads varsel, informera Kund om 

förändring som väsentligt påverkar avtalad Tjänst om förändringen kan anses vara 
till väsentlig nackdel för Kund. Om ändringen enligt ovan är till väsentlig nackdel för 
Kund har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att ändringen har trätt i 
kraft."   

 
Oskäligt eftersom det inte stämmer överens med Villkorslistans 2 b 2st. 

 
• b) "Avgiftsändringar skall aviseras i rikstäckande dagspress senast trettio (30) dagar i 

förväg”.  
 
MD ansåg att avisering i dagspress inte var tillräcklig för att en konsument skulle kunna 
tillgodogöra sig ändringen. 
 

• c) "Optimal skall dock ha rätt att med omedelbar verkan höja avgift om höjningen är 
direkt hänförlig till förändring av valutakurs, skatt eller liknande statlig pålaga samt 
vid annan liknande omständighet utanför Optimal:s kontroll som påverkar Optimal:s 
kostnad för avtalad Tjänst."   

 
En allmänt formulerad klausul som inte stämmer överens med tidigare avgörande från 1974 
(1974: 13) således oskäligt enligt AVLK. 
 

• d) "Om Kund inte kan utnyttja beställd Tjänst på grund av omständigheter som kan 
hänföras till denne eller omständigheter utanför Optimal:s kontroll, skall detta inte 
befria Kund från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter."  

 
Villkoret strider mot Villkorslistans 1 o, det är också otydligt utformat och ska därför anses 
vara oskäligt. 

 
• e) "Optimal har rätt att tills vidare stänga av Tjänst i avvaktan på sådan betalning".  

 
Villkor ansågs vara oskäligt mot bakgrund av 5:13 § EkomL  

 
• f) "För det fall att Kund är i dröjsmål med betalningen i mer än trettio (30) dagar får 

Optima stänga av Kund från vidare användning av Tjänst..."  
 
Se motivering under villkor e.  

 
• g) "Vidare äger Optimal rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet för 

ifrågavarande Tjänst..."  
 
Villkoret stämmer inte överens med den grundläggande rättsliga principen om att det ska 
föreligga ett väsentligt kontraktsbrott som grund för hävning. MD hänvisar även till rättsfall 
2002: 23.  

 
• h) "Optimal ansvarar inte för informationen och inte heller för eventuell skada eller 

förlust som drabbar kund till följd av fördröjning av information, avbrott, uteblivna 
leveranser av data eller liknande."  
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Villkoret är oskäligt på grund av att strider mot tvingade allmänna rättsprinciper d.v.s. 
friskrivning från ansvar vid grov vårdslöshet. Begränsningen som ställs upp är vilseledande.  

 
• i) "Optimal:s ansvar är begränsat till sakskador som orsakats genom försummelse av 

Optimal."  
 
Som framgått ovan kan ett avtalsvillkor som strider mot tvingande allmänna rättsprinciper 
förbjudas. Exempel på en sådan princip är rätt till full ersättning vid grov vårdslöshet. Därför 
är villkoret oskäligt. 
 

• j) "Optimal:s skadeståndsansvar är, oavsett omfattningen av de skador som inträffat 
under året, begränsat till ett belopp uppgående till femtio (50) procent av de fasta 
avgifter som Kund enligt Avtalet erlägger under det år som skadan inträffat." 

 
Konsumentskyddande lagstiftning (KkL och KtjL) och allmänna skadeståndrättsliga principer 
anger att den skadelidande ska ha full ersättning. Villkoret begränsar konsumentens 
rättigheter, därav är det oskäligt. 
 

• k) "Oavsett omfattningen av de skador som inträffat under året är Optimal:s ansvar 
begränsat till fem (5) gånger det vid tiden för skadans uppkomst gällande 
basbeloppet..."  

 
Se motivering under villkor j. 
 

• l) "Part skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av 
visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte 
rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl.a. anses 
arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelser eller annan offentlig 
reglering, fel i annan operatörs nät, allmän knapphet på transporter, varor eller 
energi eller annan liknande omständighet."  

 
Exemplen som är angivna i villkoren går utöver vad som normalt kan betraktas som force 
majeure-händelser. Villkoret vilseleder således konsumenten om dennes lagliga rättigheter.  
 

• m) "Optimal äger rätt att ändra dessa allmänna villkor utan att i förväg inhämta 
Kunds godkännande."  

 
Detta villkor är oskäligt mot bakgrund av Villkorslistans 1 j samt 2 b2 st. 
 

• n) "Anspråk med anledning av detta Avtal skall framställas skriftligen senast tre (3) 
månader efter det att part erhållit kännedom om grunden för kravet. Under alla 
omständigheter skall krav framställas senast inom tre (3) månader från det att avtalet 
upphört att gälla."  

 
Oskäligt eftersom det strider mot konsumentskyddande lagstiftning (KtjL 17 §) och tidigare 
avgöranden (1990: 7 och 2002: 23)  
 
Domslut – MD förbjöd Optimal Telecom att vid vite av 400 000 kr använda alla eller 
väsentligen samma villkor mot konsumenterna.  
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MD 2004: 22  
Kärande – Konsumentombudsmannen (KO) 
Svarande – Telia Internet Services AB 
Saken – Avtalsvillkor för bredband  
Domskäl – Av Telias allmänna villkor framgick det att Telia ensidigt kunde ändra villkoren 
och frånträda avtalet. Det angavs inte heller vad som var giltiga skäl för ändring av de 
allmänna villkoren. MD hänvisar i detta fall till Villkorslistan. I punkten 1 j står det ett villkor 
som tillåter näringsidkaren att ensidigt ändra villkoren utan giltigt skäl typiskt sett ska 
bedömas som oskäligt. 1 j i Villkorslistan speglar den grundläggande avtalsrättsliga principen 
se prop. (1994/95:17 sid.96) om att avtals skall hållas, denna princip åsidosätts om det inte 
anges giltiga skäl för ändring i avtalet.  
 
Domslut – MD förbjöd Telia Internet Service AB att i sin bredbandsverksamhet tillämpa 
villkor som ger Telia en ensidig möjlighet att ändra priset eller de allmänna villkoren under 
bindningstiden utan giltiga skäl som anges i avtalet. 
 
MD 2004: 19  
Nedanstående rättsfall har i sak ingen större betydelse för vår uppsats, det finns dock ett 
intressant inslag som vi har haft nytta av under uppsatsarbetet. Rättsfallet anger nämligen vad 
Marknadsdomstolen anser skall bedömas som oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden. 
 
Kärande – Konsumentombudsmannen (KO) 
Svarande – CMT Telecom Sweden AB 
Saken – Oskäliga avtalsvillkor avseende bredbandtjänster på Internet 
Domskäl – MD bedömde i detta fall ett avtalsvillkor efter en viss ”mall” som de anger i 
rättsfallet. Den här ”mallen” har vi vid vår bedömning tagit hjälp av: 
 

• Frågan huruvida ett avtalsvillkor är att anse som oskäligt skall avgöras på grundval 
av en samlad bedömning av parternas rättigheter och skyldigheter. Vid 
skälighetsbedömningen spelar också villkorens förhållande till tvingande lagstiftning 
stor roll. Ett avtalsvillkor som strider mot tvingade lag är regelmässigt att anse som 
oskäligt. Avtalsvillkor som strider mot tvingande allmänna rättsprinciper, utan att 
dessa framgår av lag, kan också förbjudas. Även sådana villkor som presenteras eller 
utformas på ett vilseledande eller oklart sätt, så att konsumenten inte kan förutse vilka 
konsekvenser villkoret får för honom, är normalt att anse som oskäliga enligt AVLK 
(prop. 1994/95:17 sid. 65). Villkoren i fråga är typiskt sett att anse som oskäliga 
enligt AVLK i den mån de inte varit föremål för individuell förhandling (nyssnämnd 
prop. sid.92 och 94) 

 
Domslut – MD förbjuder CMT Telecom Sweden AB vid vite av 400 000 kr att använda 
villkor som anger att konsumenten är betalningsskyldig gentemot CMT för uppkoppling mot 
betal-sidor på Internet med stöd av abonnemangsavtalet med TeliaSonera AB utan att 
dessförinnan avtal har ingåtts med konsumenten. 
 
MD 2002: 23  
Kärande – Konsumentombudsmannen (KO) 
Svarande – RSLCOM Sweden Private AB 
Saken – Oskäliga avtalsvillkor avseende telefonabonnemang 
Domskäl – Följande villkor har av MD bedömts som oskäliga: 
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• ”--- Om kunden inte accepterar avgiftshöjningen har han rätt att skriftligen säga upp 
avtalet med verkan från höjningens startdatum. Sådan uppsägning skall ske skriftligen 
innan höjningen träder i kraft.”  

 
MD har tidigare bedömt avtalsvillkor som kräver skriftlig reklamation som oskäliga enligt 
AVLK (1977: 9 och 1990: 7). Enligt MD saknas skäl att göra en annan bedömning vad gäller 
uppsägning. Villkoret innebär även en begränsning av konsumentens rätt i förhållande till 
Villkorslistan. 
 

• b) ”--- Vidare har RSL COM rätt att stänga av tjänsten till dess full betalning skett.” 
 
Villkoret stred mot den då gällande Telelagens 30 §. 
 

• c) ”Om kunden helt eller delvis dröjer med betalningen mer än 14 dagar efter det att 
RSL COM sänt påminnelse, har RSL COM rätt att med omedelbar verkan säga upp 
avtalet.”   

 
Villkoret stämmer inte överens med den grundläggande rättsliga principen om att det ska 
föreligga ett väsentligt kontraktsbrott som grund för hävning. Detta rubbar enligt MD 
balansen i avtalet. 

 
• d) ”--- Kunden medger att uppgifterna får användas för nummerupplysningsändamål 

samt för utformning av RSL COMs information och erbjudanden till kunden i 
samband med abonnemanget.”  

 
I villkoret framgår inte att den registrerade har rätt att återkalla sitt samtycke. 
Återkallelserätten finns lagstadgad i 11 § PuL. Detta vilseleder därför konsumenten och är 
därmed oskäligt.   
 

• e) ”RSL COM skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörande 
av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som RSL 
COM rimligen inte kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall 
bl a anses arbetskonflikt, naturpåverkan, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller 
annan offentlig reglering, fel i extern tele-förbindelse, varor eller annan liknande 
omständighet.”  

 
Det kan enligt MD inte uteslutas att de i villkoret angivna skadorna sker på grund av 
vårdslöshet från bolagets sida. Om så är fallet ska konsumenten ha rätt till ersättning och detta 
vilseleder sålunda konsumentens om dennes möjligheter till ersättning. 
 

• f) ”För skada till följd av att RSL COM ej fullföljt sina åtaganden enligt detta avtal, 
utgår ersättning enbart för direkta utgifter som föranletts av skadan. Ingen ersättning 
utgår för indirekt förlust, följdskada --- eller skada som rimligen inte kunnat förutses 
av RSL COM.”  

 
Indirekta skador kan uppkomma efter vårdslöshet/grov vårdslöshet från bolagets sida. Bolaget 
får ej friskriva sig från detta, det är en tvingande allmän rättsprincip. Villkoret är oskäligt 
enligt AVLK. 
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• g) ”RSL COMs skadeståndsansvar är begränsat till 10.000 kr per år, oavsett 
omfattningen av de skador som inträffat under året.” 

 
Konsumentskyddande lagstiftning (KkL och KtjL) och allmänna skadeståndrättsliga principer 
anger att den skadelidande ska ha full ersättning. Villkoret begränsar konsumenten rättigheter, 
därav är det oskäligt. 
 

• h) ”Uppsägningen skall ske skriftligen för att vara giltig”.  
 
MD har tidigare bedömt avtalsvillkor som kräver skriftlig reklamation som oskäliga enligt 
AVLK (1977: 9 och 1990: 7) se även prop. 1989/90:89 sid. 113. Enligt MD saknas skäl att 
göra en annan bedömning vad gäller uppsägning. 
 

• i) ”--- Stockholms tingsrätt skall vara första instans.” 
 
 Villkoret strider mot 10 kap. 8a  § RB 
 

• j) ”Anspråk --- skall, för att kunna göras gällande, framställas skriftligen till den 
andra parten utan oskäligt dröjsmål, dock senast 90 dagar efter det att den händelse 
på vilket anspråket grundas inträffade.”  

 
Fristen för reklamation är längre enligt lagstiftningen. Det framgår av t.ex. KtjL 17 § samt av 
reglerna i Preskriptionslagen. 
 
Domslut – MD förbjöd RSL COM Sweden Private AB att vid vite av 400 000 kr använda 
ovanstående villkor eller liknande villkor vid tillhandahållandet av telefonitjänster till 
konsumenter.  
 
MD 1990: 7  
Kärande – Konsumentombudsmannen (KO) 
Svarande – N.N 
Saken – Förbud mot krav på skriftlig uppsägning. 
Domskäl – Enligt MD är kravet på att reklamation ska ske skriftligen i strid mot de tvingade 
bestämmelserna i KtjL. Ett villkor som strider mot en tvingade bestämmelse är ogiltigt och 
därmed oskäligt enligt AVL. På grund härav skall det enligt MD bedömas som oskäligt. 
 
Domslut – MD har meddelat ett förbud vid vite av 50 000 kr att tillämpa villkor som innebär 
att reklamation skall ske skriftligen. Detta strider mot AVL. 
 
MD 1988: 25 
Kärande – Konsumentombudsmannen (KO) 
Svarande – SMG Allroundmodellen AB 
Saken – Oskäliga avtalsvillkor 
Domskäl – I de allmänna villkoren förekommer två villkor som i vårt fall är av intresse. Det 
ena villkoret krävde ett skriftligt godkännande från båda parter för att en uppsägning skulle bli 
giltig. Den ömsesidiga rätten innebar att bolaget hade en möjlighet att vägra konsumenterna 
regelrätta uppsägningar, denna möjlighet utnyttjade bolaget också vid flera tillfällen. Den här 
begränsningen i konsumentens möjlighet att säga upp avtalet medförde, enligt MD, att 
balansen i avtalet rubbas. Villkoret var oskäligt enligt AVL. Bolaget hade även ett villkor som 
angav att en konsument var tvungen att skriftligen framställa betalningsanspråk för att det 
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skulle anses vara giltigt. De tvingade reglerna i KtjL samt tidigare avgöranden i samma fråga 
ligger till grund för MD: s bedömning. Bedömningen blir att villkoret är oskäligt.  
 
Domslut – MD har meddelat förbud förenat med vite av 200 000 vardera. Förbudet gäller mot 
villkor av innebörd att uppsägning av modellförmedlingsavtal kräver skriftligt godkännande 
av båda parter och att invändningar mot betalningsanspråk skall ske skriftligen genom 
rekommenderat brev. Villkoren är oskäliga enligt AVL. 
 
MD 1982: 15 
Kärande – Konsumentombudsmannen (KO) 
Svarande – AB Automatic Alarm  
Saken – Oskäliga avtalsvillkor bl.a. avseende indirekt skada  
Domskäl – I de allmänna villkoren som tillämpades mot konsumenterna i detta fall förekom 
bl.a. följande punkt: 
 

• ”Installatörens ansvar för fel eller brist är begränsat till täckande av direkta 
kostnader som uppstått på grund av fel eller brist och omfattar icke indirekta 
kostnader såsom utryckning vid larm, vakthållning vid fel eller brist i anläggningen - - 
-” 

 
MD anser att villkoret bör tolkas så att bolaget åtar sig att avhjälpa fel eller brist utan kostnad, 
men att bolaget allmänt friskriver sig från skadeståndsansvar. Med denna tolkning som 
bakgrund avviker villkoret i väsentlig utsträckning från dispositiv rätt och är ofördelaktig mot 
konsumenten. Konsumenten kan vid tillämpning av ovanstående villkor bli skyldig att ersätta 
bolaget för en utryckning trots att larmet kan ha utlösts genom att bolaget förfarit vårdslöst 
vid installationen. MD påtalar också att en så här långtgående friskrivning inte är godtagbar. 
Villkoret medför att genomsnittlig balans mellan parterna inte längre existerar. Med detta som 
bakgrund ska villkoret bedömas som oskäligt. 
 
Domslut – MD förbjöd bolaget att vid vite av 100 000 kr använda sig av det ovan nämnda 
villkoret vid erbjudande av larmanläggningar till konsumenter.  
 
MD 1978: 29 
Kärande – Konsumentombudsmannen (KO) 
Svarande – Finnwood AB 
Saken – Oskäliga avtalsvillkor vid erbjudande av byggnadsmaterial för uppförande av 
fritidshus. 
Domskäl – I dessa allmänna villkor fanns det hela 11 punkter som kom att bedömas som 
oskäliga. Det var dock endast en av punkterna som vi analyserade i vårt uppsatsarbete. Den 
hade följande lydelse: 
 

• ”Om mervärdesskatten höjs eller skatt eller avgift införes efter avtalets ingående skall 
köparen ersätta kostanden härför” 

 
Villkor om prishöjning skall enligt tidigare avgöranden (MD 1974: 13) endast accepteras när 
ökningen beror på rent force majeure betonade förhållanden. Villkoret som återfanns i dessa 
allmänna villkor var enligt MD inte klart begränsat till dessa typer av förhållanden. Villkoret 
medför att köparen kan påföras höjd avgift oavsett hur stor kostnadsökningen egentligen är 
för bolaget. Köparen har heller ingen rätt att frånträda avtalet. Detta gör att villkoret är 
oskäligt. MD kommenterar vidare att eventuella skattesänkningar inte kommer att påverka 
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konsumenten på något positivt sätt så som sänkta avgifter. Detta gör att det uppstår 
snedbelastning parterna emellan och det föreligger inte längre någon rimlig balans. Även på 
denna grund är det aktuella villkoret oskäligt enligt AVL. MD vill i detta fall även betona att 
”skatte- eller avgiftsändringar givetvis inte kan godtas som grund för justering av avtalat pris 
annat än under förutsättning att förändringen verkligen åstadkommer ett ändrat kostnadsläge 
för säljaren.” MD säger vidare att skatt och avgifter som är direkt relaterade till den produkt 
som det avtalats om ger säljaren ett ändrat kostnadsläge. Skulle skatten eller avgiften endast 
vara indirekt relaterad skall det tas hänsyn till storleken på kostnadsförändringen beträffande 
produkten. 
  
Domslut – MD förbjöd Finnwood AB att i fortsättningen använda sig av de 11 olika villkoren 
som bedömts som oskäliga gentemot konsumenter. Förbudet förenades med ett vite om 
100 000 kr. 
 
Rättsfall 1977: 9 
Kärande – Konsumentombudsmannen (KO) 
Svarande – All – Flytt Transport & Spedition AB 
Saken – Oskäliga avtalsvillkor 
Domskäl – I detta rättsfall förbjöds 3 olika villkor. Två av dessa var av intresse : 
 
”… Därest frakttaxor och andra priser, vilka ligga till grund för det beräknande eller 
avtalade priset, skulle höjas, skall Beställaren betala den härigenom uppkomna 
prisskillnaden” 
 
MD hänvisar i detta avgörande till förarbetena till den då gällande AVL. I förarbetena uttalar 
sig departementschefen om prishöjningsklausuler. Det uttalas att villkor som innebär att 
säljaren ensidigt kan höja det avtalade priset genom att hänvisa till vilka omständigheter som 
helst, måste genomgående betecknas som oskäliga mot konsumenter. Enligt MD ska en 
prishöjningsrätt av det aktuella slaget endast kunna godkännas om den är grundad på rent 
force majeure betonade förhållanden. Avtalade priser skall hållas, är enligt domstolen en 
allmän princip. Klausulen i detta fall är inte begränsad till force majeure förhållanden. Enligt 
MD skapar villkoret en påtaglig obalans mellan parterna och är oskäligt enligt AVL.   
 
Nästan intressanta klausul är följande: 
 
”Skada eller förlust å gods skall skriftligen reklameras till Transportören senast inom 7 
dagar efter slutförd transport. I annat fall är Transportören fri från ansvarsskyldighet”  
 
MD hänvisar angående detta villkor till två tidigare avgöranden där de med hjälp av AVL har 
förbjudit näringsidkare att tillämpa en reklamationsfrist på 8 dagar (MD 1972: 11 och MD 
1973: 13). Det finns som MD påpekar ingen anledning att göra en annan bedömning i detta 
ärende. Villkoret är oskäligt. 
 
Domslut – MD förbjuder bolaget att i fortsättningen använda dessa, eller liknande villkor. 
Förbudet förenades med vite om 25 000 kr. 
 
Rättsfall 1974: 13 
Kärande – Konsumentombudsmannen (KO) 
Svarande – Tjäreborg Resor AB 
Saken – Oskäligt avtalsvillkor 
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Domskäl – Bolaget erbjuder charterresor till konsumenter. I deras allmänna villkor återfinns 
en bestämmelse som ger bolaget rätt att höja priset på grund av ökade bränslekostnader eller 
andra liknande omständigheter över vilka arrangören inte råder. I förarbetena till den tidigare 
Avtalsvillkorslagen uttalas att det skall intas en restriktiv inställning till prishöjningsklausuler 
som ger näringsidkaren ensidig rätt att höja priset (Prop. 1971: 15 sid. 72). Enligt MD skall en 
prishöjningsklausul endast kunna accepteras från konsumentsynpunkt om den är grundad på 
rent force majeure betonade förhållanden samt att det måste röra sig om kvalificerade 
kostnadsökningar för bolaget. Huvudregeln enligt MD är att det avtalade priset skall hållas. 
En ”oljekris” skulle enligt MD mycket väl kunna falla under ovanstående kriterier. 
Formuleringen som det aktuella villkoret har, gör det möjligt för detta att inrymma situationer 
av helt annan karaktär. Det är således en allt för vidsträckt formuleringen för att den ska 
kunna godtas. Om ett villkor med prishöjning som avsikt överhuvudtaget kanske skall kunna 
godkännas krävs det att konsumenten har rätt att kostnadsfritt frånträda avtalet. Denna 
hävningsrätt skall även gälla vid relativt blygsamma ökningar. Höjningen ska även delges 
konsumenten god tid i förväg. Konsumenten ska ha en reell möjlighet att överväga de olika 
alternativen som står till buds. I detta fall var ökningen tvungen att vara minst 10 % av priset  
och meddelandet till kunden kom endast en vecka innan. 
   
Domslut – MD förbjuder bolaget att vid vite av 100 000 kr använda det påtalade villkoret 
eller väsentligen samma villkor vid erbjudande av sällskapsresor till konsumenter. 
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CHECKLISTA 
Det har under uppsatsarbetet visat sig att samtliga av de granskade företagen tillämpar 
oskäliga avtalsvillkor. Att något är oskäligt innebär att det strider mot gällande lag, praxis 
eller andra tvingande principer. För att ett avtalsvillkor skall kunna tvingas bort från 
marknaden krävs det ett beslut från Marknadsdomstolen. Detta förfarande tar tid och ger inte 
den enskilde konsumenten rättelse. Vi har därför valt att i förebyggande syfte skapa en 
checklista som ger konsumenten möjligheten att själv granska sina avtalsvillkor. Listan nedan 
består av samtliga avtalsvillkor som vi under arbetets gång har fällt. 
 

 Kontrollera hur bolaget vill att uppsägning sker. Ett krav på skriftlig uppsägning är 
oskäligt. Förbud mot formkrav avser inte endast uppsägning utan gäller även andra 
meddelanden mellan Dig som konsument och bolaget.  

 
 En beloppsgräns, som begränsar Din rätt som konsument att få full ersättning när 

bolaget har begått ett avtalsbrott, är oskälig. 
 

 Villkor som ställer upp krav på skriftlig reklamation är oskäliga. 
 

 Beakta att företag i bland anger att reklamation ska ske inom skälig tid (företagen 
anger 30–60 dagar som normal skälig tid). Detta är i och för sig korrekt, men Du som 
konsument förlorar dock inte din rätt att reklamera efter denna tid. En konsument ska 
normalt ha möjlighet att reklamera i 3 år. 

 
 Skulle det uppkomma en tvist och Du som i egenskap av konsument vill stämma 

bolaget kan detta ske vid den domstol där Du som konsument har Din hemvist. 
Bolaget kan alltså inte avgöra var Din talan ska väckas. 

 
 Många näringsidkare har benägenhet att friskriva sig från indirekt skada. Det 

inskränker konsumentens rätt till ersättning. Sådana friskrivningar är oskäliga. 
 

 Det är huvudregeln att avtal som har ingåtts med en viss bindningstid, skall gälla med 
oförändrat innehåll under den avtalade tiden. Se därför upp med klausuler som ger 
bolaget rätt att ändra villkor eller tjänst under pågående bindningstid.  

 
 Klausuler, som medför att bolaget ensidigt kan ändra priserna under 

bindningstiden, får inte förekomma hur som helst. De får endast förekomma om 
prisändringen beror på saker som bolaget inte kan påverka (orsaker av force majeure-
karaktär) och under förutsättning att kostnadsökningarna är någorlunda kvalificerade. 
Valutakursförändringar samt skatter som inte är relaterade till produkten är exempel 
på sådana orsaker som inte kan läggas till grund för en höjning av priset. Intressant att 
påpeka i anslutning till detta är att det enda som kan ändras under bindningstiden, som 
är till nackdel för konsumenten, är införandet av fakturaavgift. Den kan enbart göras 
om: 

 
1. Konsumenten har rätt att säga upp avtalet. Konsumenten ska ha 30 dagar på 

sig. 
2. De allmänna villkoren ska innehålla en bestämmelse som säger att denna typ 

av ändring är godkänd. 
3. Konsumenten ska beredas ett alternativ till detta som ska vara kostnadsfritt,   

autogiro. 
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 Det ska klart och tydligt framgå att Du som konsument ska ha rätt att motsätta Dig 
att de personuppgifter som bolaget innehar används till direktmarknadsföring. Om 
detta inte framgår av avtalsvillkoret är villkoret oskäligt.   

 
 Kontrollera hur hög dröjsmålsränta bolaget begär. Avtalsvillkor som medför att 

dröjsmålsräntan blir högre än den som anges i räntelagen kan även de bli oskäliga. 
 

 Många bolag anger att de med 30 dagars varsel kan ändra villkoren och att Du som 
konsument då har rätt att frånträda avtalet ofta med en uppsägningstid på 30 dagar. Att 
uppsägningstiden är lika lång som underrättelsetiden är inte accepterat. Du som 
konsument ska ha längre tid på Dig att avgöra om Du ska säga upp avtalet eller inte. 
Du ska inte behöva ta beslut samma dag som du blir varslad om villkorsändringen. 

 
 Ett villkor som anger att bolaget hur som helst kan överlåta abonnemanget till något 

annat företag kan betraktas som oskäligt om det kan minska Din säkerhet. Då får det 
inte ske utan ditt samtycke.  

 
 Se upp med villkor som innebär en automatisk förlängning av avtalet i 12 månader 

om Du inte säger upp avtalet i tid. Detta är oskäligt  
 
Kom ihåg att det kan gå att förhandla bort villkor som förekommer i de allmänna 
bestämmelserna!   
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Avtalsvillkoren redovisas i följande ordning: 
 

1. Universal Telecom 
2. Glocalnet AB 
3. Tyfon Svenska AB 
4. Viasat AB 
5. Boxer TV Access AB 
6. Canal Digital Sverige AB 
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