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1. Bakgrund och problemformulering 

 
1.1 Bakgrund 

I en marknadsekonomi uppstår det ibland förhållanden mellan olika parter och aktörer som 

gör att deras inbördes relation blir otillbörlig och orättvis. En sådan situation kan till exempel 

innebära att den ena parten besitter betydligt större ekonomiska resurser än den andra eller har 

ett försprång vad gäller juridiska kunskaper samt tillgång till fackexpertis. Inte minst vid 

avtals ingående kan sådana förhållanden finnas. 

 

För att komma tillrätta med sådana ojämlika förhållanden mellan t.ex. företag och 

konsumenter finns det tvingande lagstiftning. I konsumentköplagen (1990:932) finns vissa 

regler, avsedda att skydda konsumenten och som inte kan avtalas bort. Domstol kan också 

jämka avtal mellan företag och konsument om domstolen finner avtalet oskäligt. Det finns 

även konsumentvägledare och allmänna reklamationsnämnden som är till för att hjälpa 

konsumenter.  

 

Avtalsvillkor mellan företag regleras inte genom någon tvingande lagstiftning. Inte heller 

finns det några offentligt finansierade organ som mindre företag kan vända sig till för att få 

hjälp. Företagen får anlita egna juridiska ombud eller vända sig till sin branschorganisation 

och hoppas på bistånd. Mindre företag har inte samma ekonomiska förutsättningar som stora 

koncerner att föra en juridisk process. Mindre företag anser det ofta inte mödan värt att tvista 

med ett stort företag på grund av den stora ekonomiska ojämlikheten.  

 

Där konsumenter får stöd av den tvingande Konsumentköplagen, får de mindre företagen luta 

sig mot den mer allmänna Köplag (1990:931). Köplagen tillåter parterna att till exempel 

förhandla bort att tvister skall avgöras i domstol till förmån för att låta skiljemän avgöra 

tvisten – en så kallad skiljedomsklausul. Sådana klausuler är det förbjudet att använda i 

förhållandet mellan företag och konsument. 
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Utmärkande för skiljedom är att det ofta går snabbare att avgöra tvisten på det sättet än genom 

ett domstolsförfarande, samt att skiljeförfarandet inte är offentligt, vilket kan vara bra om det 

är känsliga ärenden, t ex frågor kring patent, som skall avgöras. Skiljedom är dock en dyr 

process, något som slår hårt mot det mindre företaget. Vid en process i domstol får företaget 

ersättning för sina kostnader, om det tecknat en rättsskyddsförsäkring. Denna försäkring gäller 

oftast inte vid skiljedom. Vid skiljeförfarandet skall dessutom företaget, vid sidan av 

kostnaden för juridiskt ombud, betala arvode till skiljemännen samt lokalkostnader. Finns en 

skiljeklausul med i avtalet är företaget tvingat att gå med på detta förfarande istället för en 

domstolsprocess. En skiljedom går inte heller att överklaga, utom då det förekommit rent 

formella fel. Det sagda sammantaget får till konsekvens att det mindre företaget låter bli att 

yrka på sin rätt i en tvist med ett större företag.  

 

Avtalslagen (1915:218) 36 § andra stycket medger att domstolar kan jämka avtal också 

mellan företag om de vid avtalets ingående inte var jämbördiga. Det har dock visat sig att 

möjligheten att jämka avtal mellan företag ytterst sällan används. Samhällets roll i detta 

sammanhang är att tillse att det finns fungerande spelregler på marknaden för att svagare 

parter i affärsrelationer inte skall utnyttjas. Problemen för mindre företag med skiljeklausuler 

och det faktum att domstolarna inte jämkar oskäliga avtal i någon större omfattning tyder på 

att spelreglerna mellan större och mindre företag inte fungerar optimalt. 

 

1.2 Problemformulering 

Behövs det en utökad tillämpning av 36 § avtalslagen när det gäller avtalsförhållanden mellan 

företag eller skall marknadsmekanismerna antas fungera och tillåtas reglera förhållandena 

mellan kommersiella avtalsparter? 

 

1.3 Syfte 

 
Uppsatsen syfte är att undersöka om det finns incitament för samhället att reglera avtals-

förhållanden mellan stora och mindre företag mer än vad som är fallet idag. 
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1.4 Avgränsning 

 
Jag begränsar min undersökning till svensk lagstiftning, doktrin och praxis när det gäller 

jämkning av ojämlika avtalsförhållanden. Spelteorin begränsas till de mest grundläggande 

begreppen och termerna. 

 

1.5 Metod 

 
Jag kommer att studera ekonomisk spelteori och tolka rättskällor för att se om man kan finna 

gemensamma beröringspunkter när det gäller intresset av att skydda den svagare parten i ett 

avtalsförhållande.  

 

1.6 Referensram 

 
Referensram blir de förarbeten och den doktrin som rör tillämpningen av 36 § avtalslagen. 

Även litteratur om spelteori kommer att användas. 
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2. Spelteori. 

 

2.1 Allmänt om ekonomisk spelteori. 

Den grundläggande tanken bakom spelteori är att studera vad som händer i samspelet mellan 

rationella aktörer. Spelteorin ställer de strategiska inslagen i ett spel i fokus. Ett strategiskt 

spel är en matematisk idealisering av kollektivt handlande; ett flertal individuella aktörer med 

mer eller mindre sammanfallande intressen påverkar händelseförloppet genom sitt samspel.  

 

Den individuella rationaliteten är ett antagande som är grundläggande för spelteorin. Ett 

antagande om det som benämnes rationalitet är aldrig någon helt neutral utgångspunkt, utan 

innehåller alltid ett normativt ideal. Den rationalitet som i spelteorin anses föreligga innebär 

att aktörerna handlar utifrån sina egna preferenser. Aktörerna förutsätts försöka maximera sin 

egen nytta, de förutsätts i sitt samspel med andra försöka skapa en så gynnsam situation för 

sig själva som möjligt, med beaktande av att de andra aktörerna leds av samma strävan. 

Preferenserna rör dock inte automatiskt endast det egna välbefinnandet som i ett rent 

egoistiskt handlande. 

 

Den individuella rationaliteten, liktydig med konsistent nyttomaximering, är ett begrepp med 

teoretisk precision samtidigt som det lämnar mycket i övrigt att önska. Individuell rationalitet 

kräver i stort sett bara konsistens, medan andra rationalitetsbegrepp ställer krav på att det 

redogörs för vilka önskemål och verklighetsbedömningar som ligger till grund för dem. 

Spelteorin påverkas väldigt lite av dessa andra redogörelser. Aktörerna förutsätts handla 

konsistent men spelteorin kräver varken att de är autonoma eller har omdöme. Spelteorins 

syfte är inte att formulera en normativ idé om hur människor bör fungera, utan att ange en 

utgångspunkt vid analys av andra problem av såväl empirisk som normativ karaktär. 

 

Även om rationalitetsbegreppet inom spelteorin är minimalt så innebär spelteori att aktörerna 

antas kunna uppträda sofistikerat och förmår handla med god överblick i mycket 

komplicerade sociala situationer. Spelteorins premisser är full föenliga med det faktum att 

människor handlar både förnuftigt och moraliskt ansvarigt.1  

                                                 
1 Hermansson 1990 s.15 



 7

 

2.2 Parametrisk beslutsteori 

 
Spelteori är en formell teori, i meningen att förutsättningarna bestämts på förhand, och kan 

ses som en utvidgning av parametrisk (traditionell) beslutsteori. Parametrisk beslutsteori 

innebär att besluten tas utifrån de förhållanden som är kända för beslutsfattaren. Den 

parametriska beslutsteorin kan anses utgöra ett specialfall av spelteori, nämligen ett en-

persons spel eller ett spel mot naturen. Beslutsteorins resonemang om olika omständigheter 

kring tidpunkten för beslutstagande; säkerhet, risk och osäkerhet, kompletteras av spelteorin 

eftersom spelteorin behandlar strategiska beslutssituationer och förser oss med ett verktyg att 

använda i beslutssituationer som kännetecknas av att utfallet påverkas inte bara av det egna 

beslutets innebörd utan även av andras- med/motspelares-beslut.2  

 

2.3 Rationalistisk beslutsteori. 

 
Aktörernas intentioner är utgångspunkten i rationalistisk beslutsteori. Rationalistisk 

beslutsteori innebär, i motsats till parametrisk, att beslutsfattaren med hjälp av sitt förnuft, 

utan erfarenhet av den exakta beslutssituationen, kan fatta riktiga beslut. Spelteorin ger i 

tillägg till detta den enskilde aktören möjlighet att överväga konsekvenserna av andra aktörers 

avsikter. 

 

Det faktum att andra aktörer kan utgå ifrån att mitt handlande grundas på vad jag tror mig veta 

om dem, i en synbart oändlig spiral, är inte nödvändigtvis ett problem. Funderingarna över 

hur jag ska agera om den andre aktören gör på ett visst sätt som grundar sig på mitt tänkbara 

agerande osv. stoppas av ett fenomen som benämnes jämviktspunkter och förklaras i avsnitt 

2.5.  

 

Spelteori, betraktat som beslutsteori, innebär att en möjlighet att beakta människans förmåga 

att uppträda sofistikerat. Liksom i all beslutsteori betraktas hon som en aktör som agerar med 

vissa bestämda mål. Dessutom erbjuder spelteorin en modell för mänskligt handlande som 

medger att hon beaktar att även omgivningen handlar utifrån samma förutsättningar. Spelteori 

innebär att vi beaktar individen som strategiskt rationell, i tillägg till den parametriska 

rationaliteten.  

                                                 
2 Hermansson 1990 s.38 
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Spelteorin tillhandahåller modeller över komplicerade beslutssituationer. Hänsyn måste tas till 

att det är just modeller. Spelteorin ger inte någon direkt kunskap om verkligheten i det 

enskilda fallet, utan förser oss främst med precisa verktyg för att ställa och analysera olika 

empiriska och normativa problemställningar. Spelteorin erbjuder därmed det nödvändiga 

intellektuella verktyget för att förklara människans förmåga att styra sina liv.3 

 

2.4 Spel i normal form. 

 
Det vanligaste sättet att analysera ett spel är att analysera det i normal form. Detta innebär att 

man analyserar ett fixerat antal aktörer som var och en väljer mellan ett antal stategier och 

väljer samtidigt. Aktörerna har alltså ingen möjlighet att beakta hur de andra har handlat.4 

Varje aktör förknippas med en uppsättning nyttovärden som speglar aktörens värdering av de 

olika utfall som kan härledas till olika kombinationer av de skilda aktörernas strategier. När 

man anger de möjliga stategierna i ett spel fastställs de spelregler som aktörerna har att följa. 

Spelreglerna kan motsvaras av beslutsregler som gäller för formella beslutsprocesser och 

uppställts på förhand inom en organisation. Spelreglerna fastställs emellertid ofta i spelteori 

av forskaren genom tolkning av det förlopp som är föremål för analys. 

                                                 
3 Hermansson 1990 s.38 
4 Hermansson 1990 s.27 
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2.5 Spelmatris. 

 
Ett bra sätt att illustrera ett spel i normal form är att använda sig av en spelmatris. En 

spelmatris ger en överskådlig bild över de olika utfall som är möjliga. Matrisen är emellertid 

mest lämpad för spel i normal form, eftersom den blir svåröverskådlig när antalet aktörer och 

strategier växer. 5 

 

 
Figur 1 

 
I figur 1 illustreras en spelsituation på ett sätt som är vanligt inom spelteorin. Två spelare, A 

och B, deltar i spelet. A kan välja mellan fem olika strategier, nämligen a1-a5, och B kan på 

samma sätt välja mellan de fyra strategierna b1-b4. Rutorna i figuren betecknar resultaten eller 

de s.k. utfallen. Varje ruta innehåller två tal varav det första anger resultatet för A och det 

andra resultatet för B. För förståelsens skull antar vi att talen betecknar kronor. Om t ex A 

spelar strategin a4 , och B strategin b4, så får  A 17 kronor och B förlorar 17 kronor. På detta 

vis visar figur 1 endast ett vanligt sätt inom spelteorin att precisera en spelsituation mellan två 

spelare. Funktionen hos rutschemat, matrisen, åskådliggörs. Matrisen i exemplet är just ett 

exempel. Antalet strategier och talen i rutorna kan naturligtvis variera och talen behöver inte 

behöver inte vara lika stora och av motsatt tecken.6 

 

                                                 
5 Hermansson 1990 s.27 
6 Moberg 1994 s.273 
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Med matrisen förklarad kommer de centrala frågorna om hur spelarna bör spela (normativt) 

eller kommer att spela (deskriptivt). I det fall den normativa frågan har ett självklart och 

uppenbart svar, så gäller det svaret sannolikt också för den deskriptiva frågan. Rimligtvis 

kommer spelarna faktiskt att bete sig på det uppenbart rationella sättet. I det fall den 

normativa frågan däremot inte har ett självklart svar så blir allt mer komplicerat.7  

 

Antag till att börja med att A, av ett eller annat skäl vet hur B kommer att agera, t ex att B 

kommer att välja strategin b4.  A: s problem är i detta fall enkelt. Han kommer att välja 

strategin a4, vilken ger honom den högsta möjliga utdelningen, 17 kronor, när B spelar b4. (17 

är störst av talen -6, 12, -3, 17 och 12.) Detta orimligt förenklande antagande att A vet vad B 

kommer att göra kan man inte fästa någon större uppmärksamhet vid. Det utmärkande för en 

egentlig spelsituation är att ingen av parterna vet vad den andra parten kommer att göra. Det 

är under den förutsättningen som båda parterna, var och en från sina utgångspunkter, skall 

försöka bete sig så klokt som möjligt. Detta problem ska belysas utifrån A:s situation. Hur kan 

A antas resonera?  Han vet inte vad B kommer att göra. A skulle kunna fråga sig, om han är 

försiktigt lagd, vad varje strategi i värsta fall skulle kunna medföra. Väljer A strategi a1 så kan 

resultatet för hans del, beroende på B:s handlande, bli 10, -7, -8 eller -6. Sämst av dessa 

resultat är alltså -8, vilket markerats längst ut till höger i figur 1. Väljer A istället strategi a2 så 

är -7 det sämsta resultatet. För strategierna a3, a4 och a5 blir de sämsta utfallen på samma sätt 

-4, -6 respektive -8. Man kan tänka sig att A väljer den strategi som i värsta fall resulterar i det 

för honom det lindrigaste utfallet. A väljer i detta fall strategi a3 eftersom -4 är det största av 

talen i figurens högra kant. Ovanstående sätt att resonera sig fram till ett strategival är 

självklart inte det enda möjliga, men det förefaller rimligt och sammanhängande. Som redan 

framhållits är det också påfallande försiktigt. 8 

 

Antag att B resonerar på samma sätt. B: s sämsta möjliga resultat är -10 för strategi b1, 4 för 

strategi b2, o s v. Dessa resultat anges av talen i figurens underkant. Det största av dessa tal, 4, 

inträffar för strategin b2, och om B resonerar utifrån antagandet ovan så väljer han den 

strategin.9  

 

                                                 
7 Moberg 1994 s.273 
8 Moberg 1994 s.273 
9 Moberg 1994 s.274 
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Resonerar båda spelarna på det beskrivna sättet kommer A fram till strategin a3 och B till 

strategin b2, d v s A förlorar 4 kronor och att B får 4 kronor. Stämmer verkligen detta?  

Det första antagandet, att vardera spelaren motiverade sin försiktighet med att han inte visste 

hur motparten skulle agera, indikerar att om ovisshet inte föreligger agerar spelarna möjligen 

på annat sätt. Osäkerheten behöver kanske inte vara så stor. Tycker A att det är klokt att 

resonera på det sätt som han själv gör, så kan han ju föreställa sig att B för ett liknande 

resonemang. A kan resonera sig fram till att det finns skäl för B att välja strategin b2, 

visserligen inga tvingande, men logiska. På samma sätt kan B resonera sig fram till att A har 

skäl att välja strategin a3. I fall där A misstänker att B kommer att välja strategin b2 , och B på 

samma sätt misstänker att A kommer att välja strategin a3, så är de båda spelarnas ovisshet 

inte så total som vi först antog. Härav får vi anledning att undersöka hur spelarna skulle agera 

om A faktiskt visste att B skulle spela b2, och B på samma sätt visste att A skulle spela a3. Om 

denna kunskap skulle påverka de båda spelarna att ändra sina strategier, dvs. få A att spela 

något annat än a3 och B något annat än b2, så skulle hela resonemanget sluta i förvirring. 

Frågorna om hur spelarna bör, eller kan väntas, bete sig skulle stå kvar totalt obesvarade. Det 

faktiska förhållandet är att om A vet att B spelar b2 så har A resultaten -7, -5, -4, -5 och -6 att 

välja på. Det bästa av dessa, -4, inträffar om A väljer strategin a3. I detta spel får A:s kunskap 

om B:s strategival honom alltså inte att ändra strategi. Likadant förhåller det sig med B. Om B 

vet att A spelar a3, så är b2 fortfarande det bästa för B. Utdelningen 4 vid b2 är större än någon 

annan utdelning som B kan få om A spelar a3. Det beskrivna spelet har ett resultat som i en 

viss bemärkelse är stabilt. Vardera spelaren väljer efter ett för honom riktigt kriterium sin 

strategi och håller sig sedan till den även om spelaren får reda på, eller kan räkna ut, hur 

motparten agerar. Ett stabilt resultat av detta slag är det som brukar kallas för en lösning, 

(benämnes ibland även jämviktspunkt) och strategiparet a3 och b2 kan alltså sägas vara en 

lösning i vårt illustrerade spel. Ett strikt och bindande resonemang uppnås först om 

jämviktsbegreppet definieras exaktare än på detta sätt, men det framgår förhoppningsvis ändå 

vad som menas med jämvikt. Häri ligger spelteorins grundproblem, nämligen att utreda vilka 

typer av spel som ger stabila lösningar. För att kunna ge en antydan om resultaten av dessa 

strävanden är det nödvändigt att kortfattat beskriva vilka typer av spel som spelteorin 

använder sig av.10  

 

                                                 
10 Moberg 1994 s.274 
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2.6 Två- eller flerpersonersspel. 

 
Skillnad måste göras på om det är ett två- eller ett flerpersonersspel. I det illustrerade spelet 

ovan deltog de två spelarna A och B, och det var ett tvåpersonersspel. Utöver tvåpersonersspel 

behandlar spelteorin även spel med tre eller flera deltagare. Flerpersonersspel leder till 

avsevärt mer komplicerade resonemang som bl.a. inkluderar koalitionsbildning och 

kompensationsbetalningar - sidobetalningar som man vanligen säger i spelteoretiska 

sammanhang.11  

 

2.7 Nollsumme- och icke-nollsummespel. 

 
En annan och något svårare distinktion är den mellan nollsumme- och icke-nollsummespel. I 

spelet ovan var summan av utfallen till de båda spelarna, summan av de båda talen i varje 

ruta, genomgående noll. Spelet är ett exempel på ett nollsummespel. Det karakteristiska för 

nollsummespel är att den enes vinst alltid är den andres förlust. Nollsummespel karakteriseras 

också av att spelarnas intressen genomgående är strikt motsatta, och av att gemensamma 

intressen saknas. Innebörden av denna karakteristik klarnar nedan när det icke-nollsummespel 

som brukar kallas fångarnas dilemma behandlas. I fångarnas dilemma, liksom i andra icke-

nollsummespel, förekommer såväl motsatta som gemensamma intressen.12  

 

Även om alla dessa karakteriseringar ger en känsla för vad ett nollsummespel är för något, så 

är de likväl något diffusa. Att ge en exakt definition av nollsummebegreppet skulle i den här 

uppsatsen föra för långt, men det kan ändå nämnas varför karaktäriseringarna är diffusa. 

Siffrorna i figur 1 antogs beteckna kronor. I det strikta uppbyggandet av spelteorin arbetar 

man inte med penningmått utan med nyttovärden. Nyttovärden är intrapersonellt jämförbara 

på en kardinal skala, vilket innebär att avstånd utefter skalan kan tillskrivas viss mening för en 

enskild individ. Däremot är nyttovärdena inte interpersonellt jämförbara, vilket innebär att 

nyttovärden för olika individer inte kan adderas på ett meningsfullt sätt. Det t ex otillåtet, eller 

meningslöst, att addera nyttovärdena för de två spelarna i en spelmatris och därmed också att 

säga att summan är noll. Därför blir definitionen av nollsummebegreppet mer teknisk än vad 

som antytts ovan. Det finns emellertid en sådan definition och det är fullt möjligt att strikt 

skilja mellan nollsumme- och icke-nollsummespel.13 

                                                 
11 Moberg 1994 s.275 
12 Moberg 1994 s.275 
13 Moberg 1994 s.275 
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2.8 Rena och blandade strategier. 

 
För att spelteorins resultat skall kunna beskrivas måste även distinktionen mellan rena och 

blandade strategier klargöras. Strategierna för A och B i det ovan illustrerade spelet, alltså a1-

a5 och b1-b4, var alla rena strategier. Med blandad strategi för en spelare menas en 

sannolikhetsfördelning över spelarens rena strategier på ett sådant sätt att sannolikheternas 

summa blir 1. Exempel på en blandad strategi för spelaren A: sannolikheten är 0,1 på a1, 0,2 

på var och en av a2 - a4, och sannolikheten 0,3 på a5. Blandad strategi kan åskådliggöras med 

hjälp av ett tombolahjul vars omkrets delas in i områden för strategierna a1-a5 i proportion till 

varje strategis sannolikhet. Att försöka tolka innebörden av blandade strategier i praktiska 

sammanhang kan vara komplicerat, men det viktiga i den här uppsatsen är att strategier av 

detta slag faktiskt spelar en central roll i spelteorins uppbyggnad.14 

 

2.9 Spelteorins lösningar. 

 
Spelteorins resultat kan nu beskrivas på följande sätt. Tvåpersoners nollsummespel har alltid 

en lösning liknande den som beskrivits ovan, dvs. en lösning som garanterar var och en av 

spelarna ett visst minimalt resultat och som är stabil. En sådan lösning innebär ibland, som i 

exemplet ovan, att rena strategier spelas. Lösningar av detta slag är dock undantag. Vanligtvis 

används blandade strategier, för vilka det alltid finns en lösning. Detta resultat kallas 

minimaxteoremet  

 

Enligt minimaxteoremet försöker varje spelare maximera sin vinst i den lösning som är sämst 

för honom där den sämsta lösningen är bestämd av den andre spelarens val av strategi. Vid en 

sådan strategi kan spelaren garantera sig själv en miniminivå på sitt utfall. Det finns alltid en 

minimaxlösning, dvs. en konsistent lösning om blandade strategier används. 

                                                 
14 Moberg 1994 s.276 
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Mycket omfattande ansträngningar att finna självklara lösningar för andra spel än 

tvåpersoners nollsummespel har misslyckats i allt väsentligt. Detta kan sägas vara 

huvudskälet till att spelteorin fått begränsad användbarhet och spridning. I allmänhet beskrivs 

verkliga situationer rimligen bättre av andra spel än av tvåpersoners nollsummespel. Under 

2.3 konstaterades det att om det inte går att normativt säga hur spelarna bör spela så går det 

heller inte att deskriptivt säga hur de faktiskt kommer att spela.15 

 

Det har visat sig svårt eller omöjligt att hitta lösningar på alla typer av spel, och den generellt 

inriktade spelteorin har därvidlag stött på svårforcerade hinder. Dock är avsaknaden av 

självklara lösningar ju på sitt sätt också ett resultat. Det som skall analyseras är verkligheten 

och den är sådan som den är. Saknas lösningar beror det inte nödvändigtvis på något ”fel” på 

spelteorin, det kan lika gärna bero på verklighetens beskaffenhet. Kan de omständigheter som 

hindrar att en lösning identifieras och något sägas om de beteenden som är tänkbara under 

sådana förhållanden så kan just detta vara av betydande intresse. Vissa spelteoretiska 

formuleringar av konfliktsituationer har faktiskt på just det sättet visat sig instruktiva och 

användbara i många sammanhang. Det kan t o m hävdas att detta är den mest betydelsefulla 

samhälls-vetenskapliga användningen av spelteorin hittills.16 

 

2.10 Fångarnas dilemma. 

Det spel som brukar betecknas fångarnas dilemma är antagligen den mest spridda av dessa 

spelteoretiska metaforer eller modeller.  

 

En åklagare är övertygad om att två personer tillsammans begått ett allvarligt brott, men 

saknar erkännanden. Åklagaren ställer fångarna inför de alternativ som illustreras i figur 2. 

Erkänner ingen av fångarna så kommer de att få ett års fängelse var för en del mindre brott, 

som man säkert vet att de gjort sig skyldiga till. Erkänner bara en av fångarna, belönas denne 

genom att han bara får tre månaders fängelse, medan den som inte erkänner, som i så fall 

bundits vid brottet, får tio års fängelse. Erkänner båda får de åtta års fängelse var. 

 

                                                 
15 Moberg 1994 s.276 
16 Moberg 1994 s.276 
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Figur 2 
 

Fångarna antas inte kunna kommunicera med varandra. Var och en av dem sitter i sin cell 

med matrisen i figur 2 framför sig och funderar över det kloka i att erkänna respektive inte 

erkänna. Låt oss se saken från A:s synvinkel. Att inte erkänna förefaller på sitt sätt tilltalande 

för honom. Erkänner inte B heller blir straffet bara ett år, vilket inte är särskilt mycket jämfört 

med t ex åtta eller tio år. Den strategin kan vara riskabel. Om B istället erkänner så drabbas ju 

A av ett straff på tio år. Ett erkännande har även för B sin alldeles egna lockelse eftersom ett 

erkännande, med lite tur, kan minska hans straff till bara tre månader. Under den osäkra 

förutsättningen att A inte erkänner blir det ju så. Denna lockelse till trots kanske A är 

obenägen att tro att B skulle lämna honom i sticket just denna gång genom att erkänna. 

”Hittills under vårt samarbete har ju B alltid varit lojal och solidarisk i svåra situationer ”, 

kanske A resonerar, ”dessutom ser förstås B värdet i att vi båda kan operera tillsammans också 

i framtiden” kanske han tillägger. Det är uppenbarligen inte lätt för A att komma fram till ett 

rationellt grundat beslut i den beskrivna situationen. För B framstår allt, med samma 

argument, i samma dager. Båda fångarna har skäl både för och emot att erkänna, och för och 

emot att inte erkänna. I detta ligger deras dilemma.17 

 

Antar man att fångarna kan kommunicera med varandra behöver det inte bli så mycket lättare. 

Man kan tycka att de då borde kunna komma överens om att inte erkänna och komma undan 

med ett år var. Det finns dock starka incitament för båda fångarna att bryta en sådan 

överenskommelse. Antingen för att möjligheten att vara den ende som bryter 

överenskommelsen hägrar, och därmed komma undan med det låga straffet på 3 månader, 

eller för att risken att den andra skall bryta överenskommelsen, med ett hotande straff på 10 år 

för egen del, bedöms vara stor.18 

                                                 
17 Moberg 1994 s.277 
18 Moberg 1994 s.278 
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Figur 3 
 

De hot eller möjligheter, eller den s.k. incitamentsstruktur, som utgör fångarnas dilemma 

förekommer även i många andra sammanhang, varför dilemmat kan betraktas som en metafor 

med mera allmän tillämpning. Vanligen brukar spelmatrisen framställas som i figurerna 3, 4 

och 5, där talen kan betraktas som nyttovärden eller t ex penningbelopp - ju större tal är desto 

bättre. Storleksförhållandet mellan talen är densamma i alla tre figurerna på så sätt att det 

största talet för spelaren A finns i nedre vänstra rutan, det näst största talet i övre vänstra rutan, 

det näst minsta i den nedre högra rutan och det minsta talet i den övre högra rutan. 

Ordningsföljden mellan spelaren B:s tal är på motsvarande sätt densamma i båda figurerna. 

Det är dessa ordningsföljder som konstituerar själva definitionen av "fångarnas dilemma".  

 

Så länge ordningsföljderna är de samma kan talen se ut hur som helst, t ex som i figurerna 3, 4 

och 5. På samma sätt som inom spelteorin i övrigt antas det också vara möjligt att tala om 

avstånd längs nyttoskalor. Spelsituationerna i de tre figurerna är, trots de sammanfallande 

ordningsföljderna, inte identiska. Spelen präglas var för sig av de numeriska avstånden mellan 

respektive spelares utfall19 

 

 
Figur 4 

 

                                                 
19 Moberg 1994 s.278 
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Fångarnas dilemma är ett icke-nollsummespel. Det är inte genomgående så att den enes vinst 

är den andres förlust.  Spelet innehåller såväl gemensamma som motsatta intressen. Spelarna 

gagnas mer att hamna i den övre vänstra rutan än i den nedre högra. Strategierna a1 och b1 

brukar därför ofta kallas för samarbetsstrategier och strategierna a2 och b2 icke-

samarbetsstrategier.20 

 

 
Figur 5 

 

Det är förutsättningarna för samarbete som har varit den mest intressanta frågan i den 

spelteoretiska diskussionen. Hur stor är sannolikheten för att spelarna faktiskt väljer 

samarbetsstrategierna? Vilken inverkan får möjligheter till kommunikation mellan spelarna? 

Kan man förutom uttryckliga överenskommelser om samarbete också tänka sig 

underförstådda sådana?  Spelar matrisens exakta utseende någon roll för en eventuell överens-

kommelses hållbarhet? Spelarna torde vara mindre benägna att välja samarbetsstrategier i 

matrisen i figur 4 än i den i figur 3. 

 

Sannolikheten för en överenskommelse är troligtvis mindre och på det hela taget är 

situationen i figur 4 ”mer nervös”. Allt detta hänger samman med att incitamenten att bryta en 

överenskommelse, uttrycklig eller underförstådd, är mycket starkare än i situationen i figur 3. 

Situationen i figur 5 avviker istället från den i figur 3 i motsatt riktning och förutsättningarna 

för samarbete är i det spelet rimligen avsevärt bättre. Utdelningen för den som avviker från 

samarbetsstrategin är i spelet i figur 5 mycket liten, samtidigt som konsekvenserna om 

motparten avviker bara är obetydligt värre än om båda spelar icke-samarbetsstrategin.21  

 

En del andra tolkningar av fångarnas dilemma är intressantare för den här uppsatsen. Detta 

gäller främst sådana tolkningar som har med skapandet av ett rättssamhälle, och med 

samhällskontrakt av olika slag att göra.  

                                                 
20 Moberg 1994 s.278 
21 Moberg 1994 s.279 
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Samarbetsstrategin kan då innebära att samhällsmedlemmarna kommer överens om och 

upprätthåller en grundläggande rättsordning, dvs. skapar ett rättssamhälle, och icke-

samarbetsstrategin att människorna fortsätter att leva i ett laglöst samhälle. Samarbetet 

innebär att lag och ordning upprätthålls och att förutsättningar för ekonomisk tillväxt 

därigenom skapas. Ett samhälle byggt på samarbete är naturligtvis utomordentligt gynnsamt 

för människorna. Det kan emellertid vara frestande att bryta överenskommelsen, dvs. att slå in 

på brottets bana. 

 

Ett sådant beteende får en stor del av sin attraktion just av att majoriteten av människorna 

håller sig till överenskommelsen. Det är mycket trevligare att vara tjuv i ett rättssamhälle med 

god ekonomi, med mycket att stjäla, än i ett primitivt samhälle.22  

 

Sådana tolkningar ger fångarnas dilemma en än mer påtaglig egenskap av metafor. Ett 

samhälle har alltid många fler än två medlemmar så man måste antingen tänka sig att 

spelresonemanget på något sätt generaliseras till en mångpersonssituation, eller också måste 

man betrakta alla hederliga samhällsmedborgare kollektivt som den ene spelaren, och alla 

tjuvar som den andre. Båda sätten ter sig dock intellektuellt framkomliga.23  

 
Det mest grundläggande draget i spelteorin är analysen av interaktionen mellan flera tänkande 

individer som försöker agera så rationellt som möjligt. Detta leder till andra resonemang än 

vid analysen av situationer som präglas av ofullständiga kunskaper, och det är därför också 

vanligt att göra en distinktion mellan osäkerhet och risk. De situationer som analyseras i 

spelteorin präglas av osäkerhet i denna mening, vilket innebär att omvärldens beteende är 

beroende av vad spelaren själv gör. I allmänhet är det meningslöst att försöka beskriva den 

bristande kunskapen om omvärlden i sannolikhetstermer. Andra metoder måste användas, och 

det är just det spelteoretikerna försöker göra. Även i samband med risk råder okunnighet om 

omvärlden, men omvärldens beteende är i det fallet oberoende av vad spelaren själv gör.  I 

allmänhet är det också möjligt att beskriva omvärlden med hjälp av sannolikheter och agera, 

dvs. fatta beslut utifrån dem. 

                                                 
22 Buchanan 1975. 26 ff och 64.ff 
23 Moberg 1994 s.280 
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Tror man att det finns risk för att det ska börja regna under en förestående promenad så tar 

man ett paraply med sig, annars lämnar man det hemma. Beslutsfattande av den typen kallas 

ibland för spel mot naturen, men egentligen är det inte fråga om något spel alls. Det egentliga 

spelets natur är att spelaren inte står mot naturen, utan mot andra spelare.24  

 

2.11 Lika för lika. 

Om aktörerna bara möts en gång, så pekar alla analyser på att det är smartast att luras i ett spel 

av typen fångarnas dilemma. Om aktörerna däremot inser att de kommer att mötas fler gånger 

har det visat sig att man tjänar betydligt mer på att samarbeta än att försöka lura den andra 

parten. Den kortsiktiga vinst som man kan uppnå genom att ibland lyckas lura den andra 

parten blir antagligen betydligt mindre än vinsten av ett samarbete under en lång tid. Aktören 

måste inte bara ta hänsyn till vad han kan vinna idag, utan också till vad som har passerat och 

vad som kan komma att ske i framtiden. Aktören måste ha en strategi. 

  

Vilken kan då tänkas vara den bästa strategin? Faktum är att det faktisk inte finns någon 

"bästa" strategi, hänsyn måste alltid tas till vad motspelaren gör. Saken kompliceras avsevärt 

av detta förhållande. Olika kombinationer av strategier som är stabila är tänkbara. Var och en 

av aktörerna handlar på ett så intelligent sätt som möjligt utifrån motpartens agerande. En 

sådan kombination av strategier är att båda aktörerna motarbetar varandra hela tiden. De får 

inte så hög utdelning, men de blir i alla fall inte utnyttjade. Ömsesidigt samarbete är däremot 

inte stabilt. Om motparten hela tiden är samarbetsvillig går han att lura.  

  

En strategi som visat sig vara stabil är en strategi som kallas "Lika för Lika" (LFL, på 

engelska "Tit for Tat"), en av de enklaste spelstrategierna. Den går ut på att aktören 

samarbetar med motparten i det första spelet. I följande spel spelar han likadant som 

motparten spelade det föregående spelet. Spelare som följer strategin samarbetar alltid med 

varandra och alla andra som samarbetar med dem. Spelaren är ”snäll”, han luras inte om han 

inte har blivit provocerad. Försök har visat att ”snälla” strategier ger högre utdelning än mer 

svekfulla strategier. Försöker någon däremot lura LFL besvaras sveket nästa gång. Om 

motståndaren ”ångrar” sig och återigen börjar samarbeta så ”förlåter” LFL sveket. 

                                                 
24 Moberg 1994 s.281 
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Strategin låter sig inte spelaren utnyttjas hur mycket som helst, den är snäll men inte naiv. 

Viss utdelning förloras i spel mot svekfulla motspelare, men förlusten tas igen i spel med 

”snälla” motspelare. Samarbete lönar sig i längden.25 

                                                 
25 http://www.nada.kth.se 
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3 Lagstiftning. 

 

Avtalsförhållanden mellan näringsidkare är inte lika reglerade som de mellan näringsidkare 

och konsument. De lagar som främst berör näringsidkares avtal med varandra är avtalslagen, 

köplagen (1991:930) och avtalsvillkorslagen (lag 1984:292 om avtalsvillkor mellan 

näringsidkare). Köplagen behandlar köp mellan näringsidkare och avtalsvillkorslagen 

behandlar avtalsvillkor i standardavtal. Ingen av dessa lagar är av intresse för denna uppsats. 

Avtalslagen och dess 36§ är däremot av största intresse och särskilt andra stycket som 

behandlas ingående under 3.7 till 3.9. Övriga delar av 36§ behandlas flyktigt under 3.2 till 3.6. 

 

3.1 Avtalslagen 36 § 

 

Paragrafen lyder: 
36 § Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets 

innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. 

Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med 

oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende. 

   Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i egenskap av 

konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. 

 Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om villkor vid annan rättshandling än avtal. 

 I fråga om jämkning av vissa avtalsvillkor i konsumentförhållanden gäller dessutom 11 § lagen (1994:1512) om 

avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Lag (1994:1513).26  

 

3.2 Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret etc. 

 
Domstolen skall göra en prövning av samtliga omständigheter som föreligger. Lagtexten 

nämner de viktigaste. Annat som kan komma att påverka bedömningen omfattas av 

lokutionen ”omständigheterna i övrigt”. I utredningen vid tillkomsten av 36 § AvtL gavs 

riktlinjer för hur klausulen skall tillämpas. Man framhöll skäl för att klausulen får mindre 

betydelse i fråga om avtal där båda parter är näringsidkare än i fråga om avtal där ena parten 

är konsument eller för avtal där båda parter är privatpersoner.27 

 

                                                 
26 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, AvtL. 
27Betänkandet, s 17. Med uttrycket ”Betänkandet” menas generalklausulsutredningens betänkande SOU 1974:83 
om inte annat anges. 
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3.3 Avtalets innehåll. 

 
Ett avtalsvillkor får inte beaktas isolerat, utan måste prövas i förhållande till hela innehållet i 

det avtal som det ingår i. Vid prövningen bör man även ta hänsyn till andra avtal mellan 

parterna om dessa har samband med det avtal som innehåller den aktuella klausulen.28 

 

3.4 Omständigheterna vid avtalets tillkomst. 

 
Med sådana omständigheter menas sådana som inte faller under 31 § eller 33 § AvtL. Det kan 

vara så att part ”fått avtal till stånd genom aggressivt uppträdande, genom överrasknings-

taktik, genom tvång i någon form eller genom annat missbruk av förhandlingsläget.” Även om 

part eller ej behörigt ombud i god tro lämnat missvisande uppgifter eller undanhållit 

upplysningar som borde ha lämnats, kan det bedömas falla under denna paragraf. Hänsyn till 

bristande språkkunskaper borde också kunna tas. 36 § borde även kunna användas alternativt 

till 33 § till att få till stånd en jämkning i stället för ogiltighet.29 

 

3.5 Senare inträffade förhållanden. 

 
Lagstiftaren öppnar genom denna lokution en möjlighet att ändra långvariga avtals-

förhållanden.30 

 

3.6 Omständigheterna i övrigt. 

Utredningen anser att god affärssed i en viss bransch liksom parts egen praxis vid 

avtalstillämpning faller under dessa övriga omständigheter. Även problem som kan hänföras 

till sammankopplade avtal, komplikationer mellan avtal i olika led samt andra än de nämnda 

omständigheterna hamnar här. Detta framgår i både lagtexten och utredningens special-

motivering.31 

                                                 
28 Betänkandet, s 195. 
29 Betänkandet, s 132ff. 
30 Betänkandet, s 195. 
31 Betänkandet, s 195. 
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3.7 Underlägsen ställning. 

 
Andra stycket reglerar domstolens ställningstagande till balansen mellan parterna: 
 

”Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i egenskap av 

konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.” 

 

Det viktiga när det gäller frågan om underlägsen ställning är inte ”om en part tillhör en viss 

kategori utan om han intar en underlägsen ställning till motparten”.32 

 

3.8 Förarbetena till 36 § andra stycket. 

 
3.8.1 Utredningens uttalanden om 36 § andra stycket. 
 

Utredningen framförde bland annat nedanstående när det gäller tillämpning av 

generalklausulen på områden utan konsument intressen. Merparten av den skyddslagstiftning 

som infördes under sjuttiotalet begränsades, av lagtekniska och andra skäl, till att gälla 

konsumenter. Samma behov av skydd fanns för andra kategorier, tex. lantbrukare, fiskare, 

skogsbrukare och hantverkare, och det föreslogs i diskussionen om förslag till lagstiftning 

motsvarande skydd för dessa. Utredningen menade att genom en generalklausul skulle de 

principer som godkänts av lagstiftaren på konsumentområdet också få giltighet inom andra 

områden där det finns ett skyddsbehov. Analog tillämpning av konsumentskyddsreglerna 

måste dock ske med försiktighet och endast tillgripas när omständigheterna kräver det. Ett 

behov finns att kunna jämka otillbörliga avtalsklausuler utanför området för avtalsvillkor 

mellan näringsidkare och konsumenter. Skälen till detta sammanfaller till stor del med de skäl 

som gäller inom konsumentområdet. Ena parten i ett avtalsförhållande har ofta att godta ett 

formulär som utarbetats av den andra parten. Underleverantörer har ofta inget annat val än att 

finna sig i de villkor som huvudleverantören uppställer. En reell monopolställning, eller 

samverkan mellan ena sidans företag, kan tvinga andra sidan att acceptera avtalsvillkor 

uppställda av den förra sidan. Parter, som fortlöpande har affärsförbindelse med varandra, har 

dock ofta anledning och möjligheter till uppgörelse utan att jämkning av avtal med stöd av 

generalklausul blir aktuell.33 

 

                                                 
32 Prop 1975/76:81, s 137 
33 Betänkandet, s 109 ff. 
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3.8.2 Remissinstansernas uttalanden om generalklausulen. 
 
Remissinstanserna reagerade olika på utredningens förslag att generalklausulen skulle gälla 

generellt, alltså även i rent kommersiella förhållanden. Kreditköpskommittén var positiv och 

menade att situationer där skydd behövs fångas upp av en generalklausul, som exempel 

nämns att ena parten intar underlägsen ställning, t.ex. är en mindre näringsidkare, i avtal 

mellan näringsidkare. Sveriges Köpmannaförbund och SHIO höll med om att det fanns ett 

skyddsbehov även utanför konsumentledet.34 Underleverantörer och återförsäljare kan ofta 

inte annat än godta de avtalsvillkor som uppställs av huvudleverantörer och tillverkare. Avtal 

mellan jämbördiga näringsidkare borde dock endast undantagsvis bli föremål för jämkning. 

Kommerskollegium ansåg att det borde framgå av lagtexten att jämkning av avtalsvillkor 

mellan näringsidkare skall tillämpas restriktivt. Företagarorganisationerna däremot ställde sig 

avvisande till reformen.35 En inskränkning av avtalsfriheten, utom i rena missbruksfall, inger 

betänkligheter ur rättssäkerhetssynpunkt. Parterna måste kunna förutse konsekvenserna av ett 

avtal. Förslaget att med konsument likställa den som intar ”annan liknande ställning”36  

tydliggör inte tillräckligt vad som menas och skapar därigenom rättsosäkerhet. 

Företagarorganisationerna medgav dock att en generalklausul kan behövas även inom 

näringslivet, men behovet borde lämpligen tillgodoses med en speciell klausul för denna sfär. 

Sveriges advokatsamfund delade i stort företagarorganisationernas uppfattning, och tillade att 

den saknade en mer djupgående analys av grunderna för generalklausulens tillämning utanför 

konsumentområdet.37 

 

3.9 Doktrin och praxis 36 § andra stycket 

 
3.9.1 Doktrin 36 § andra stycket; Begreppet småföretagare. 
 

De kategorier som  i utredningen anges vara i behov av skydd, nämligen lantbrukare, fiskare, 

skogsbrukare och hantverkare, kan hänföras till någon sorts basverksamhet i samhället. Alla 

de yrkeskategorier som inte nämns är dock inte utan vidare att betrakta som icke skyddsvärda, 

                                                 
34 SHIO; Sveriges hantverks- och industriorganisation. 
35 SAF, Sveriges industriförbund, Sveriges grossistförbund, Svenska byggentrepenörföreningen och Sveriges 
bilindustri- och bilgrossistförening. Dessa organisationer avgav ett gemensamt yttrande och benämns i 
propositionen företagarorganisationerna. Prop 1975/76:18, s 10. 
36 I den av utredningen föreslagna lydelsen. 
37 Prop 1975/76:81, s 63 ff 
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men vari består skillnaden? Till dessa hör ju även många advokat- och revisionsfirmor som 

genom sin profession knappast kan sägas intaga en underlägsen ställning.38 

 

Bernitz har diskuterat begreppet småföretagare ur ett civilrättsligt perspektiv i en uppsats. Han 

konstaterar att det i motiven till generalklausulen framgår att den även syftar till att öka 

skyddet för småföretagare. Det finns inget juridiskt preciserat småföretagarbegrepp. Att 

försöka bestämma begreppet utifrån kvantitativa kriterier, såsom årsomsättning eller antalet 

anställda, är knappast lämpligt, inte heller att bestämma det utifrån den juridiska form under 

vilken verksamheten bedrivs. Begreppet småföretagare är dock inte automatiskt oanvändbart 

eller meningslöst civilrättsligt på grund av detta. Bernitz anser att ur civilrättslig synvinkel bör 

begreppet småföretagare bestämmas utifrån den styrkeposition den mindre företagaren har i 

avtalsförhållandet. Innebörden blir att även ett verkstadsföretag med ett par hundra anställda 

kan anses vara ett småföretag i förhållande till sin motpart som är en biltillverkare. Sådana 

småföretagarförhållanden kan även anses råda i långvariga avtalsförhållanden mellan 

leverantörer och distributörer. Distributörerna är i beroendeställning. Företräds de av en 

inköpsorganisation är däremot så inte fallet.39 Hänsyn måste självklart tas till företagens 

styrkepositioner. Bernitz anser att möjligheterna till ingripande, med stöd av generalklausulen, 

bör vara större när sådant småföretagarförhållande föreligger.40 Bedömningen kan, enligt 

Bernitz, bli annorlunda när företaget agerar utanför sitt huvudsakliga verksamhetsfält, t.ex. 

vid inköp av en firmabil, och kallar sådana fall för konsumentliknande relationer.41 Bernitz 

drar slutsatsen att småföretag och småföretagare är användbara begrepp i civilrättsliga 

sammanhang, som vid diskussion om oskäliga avtalsvillkor, förutsatt att relativiteten 

observeras och inget fixerat, kvantifierat, småföretagarbegrepp används.42 

                                                 
38 Bernitz, U, 1987, s 119 f. 
39 Bernitz, U, 1987, s 119 f. 
40 Bernitz, U, 1987, s 122 
41 Bernitz, U, 1987, s 119 ff. 
42 Bernitz, U, 1987, s 140 ff. 
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3.9.2 Praxis 36 § andra stycket. 
 
HD har vid flera tillfällen yttrat sig om innebörden av underlägsen ställning. Eftersom 

argumentet ofta åberopas är frågan av vikt. Det förefaller vara av betydelse för att den som 

begär jämkning skall anses vara skyddsvärd enligt 36 § andra stycket och därmed kunna få 

bifall till sin talan. Underlägsen ställning är dock inte en nödvändig förutsättning för att få 

jämkning. Underlägsen ställning är inte heller en tillräcklig förutsättning för att tillämpa  36 § 

och är sålunda inte ett självständigt rekvisit. Ytterligare omständigheter krävs, t.ex. ensidig 

beslutanderätt för den starkare parten, att den aktuella klausulen är betungande etc.43  

 

En lite utförligare beskrivning görs av C-R von Post i nedanstående rättsfall som till sin helhet 

återfinns i Bilaga 1. 

 

I NJA 1979 s 666, SAPA, var frågan huruvida en skiljeklausul i ett avtal mellan en 

ensamföretagare och ett medelstort företag var oskälig. Klausulen jämkades bort av HD.44 

 

I NJA 1983 s 332, Remburs, var det fråga om borgen för en remburs. Det aktuella villkoret 

ansågs oskäligt, bl.a. med hänsyn till att den aktuella banken hade intagit en överlägsen 

ställning.45 

 

I NJA 1987 s 639, Österlen-Hus AB, ansåg HD en skiljeklausul oskälig p.g.a. partens 

underlägsna ställning och att det förelåg ett anställningsliknande moment.46 

 

I NJA 1999 s 408, Skötselborgen, hade två företagare gått i borgen för ett av dem ägt bolag. 

Betalningsskyldigheten för borgensmännen jämkades. HD skrev angående underlägsen 

ställning ”Beaktas bör emellertid också att de båda var småföretagare med begränsade 

tillgångar och i den egenskapen intog en i förhållande till banken underlägsen ställning när 

borgensavtalen slöts.”47 I och med att HD här använde begreppet ”småföretagare” kommer 

förmodligen detta begrepp att få betydelse i framtiden i bedömningar enligt 36 §.48 

                                                 
43 von Post, C-R, 1999, s 111 
44 von Post, C-R, 1999, s 111 
45 von Post, C-R, 1999, s 111 
46 von Post, C-R, 1999, s 111 
47 NJA 1999 s 423, citattecknen uteslutna. 
48 von Post, C-R, 1999, s 112 
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HD har även i ett antal fall funnit att relevant underlägsen ställning inte förelegat. 

 

I NJA 1979 s 483, B&B, var det fråga om jämkning av en friskrivningsklausul i ett 

standardavtal, IM72, slutet mellan ett relativt stort företag och ett litet företag, båda 

aktiebolag. HD såg i skillnaden i storlek ”inte i och för sig något belägg för att parten intar en 

underlägsen ställning.”. Det som hade störst betydelse vid denna bedömning var om 

avtalsvillkoren hade utarbetats ensidigt av ena partens företrädare eller om båda parter hade 

varit representerade. Underlägsen ställning bedömdes inte föreligga. Ur HD:s dom kan utläsas 

vilka typer av företag som kan bli föremål för särskild hänsyn enligt 36 § andra stycket. En 

relevant underlägsen ställning skulle ha kunnat föreligga för det mindre företaget. Härav kan 

den slutsatsen dras att alla mindre företag, oavsett bolagsform, kan åtnjuta särskild hänsyn till 

följd av underlägsen ställning.49 

 

I NJA 1981 C122 bedömdes tillräcklig underlägsen ställning inte föreligga, trots partens höga 

ålder.50 

 

I NJA 1986 s 388, Södra Skogsägarna, ansågs den svagare parten inte tillräckligt under-

lägsen.51 

 

De nämnda fallen visar att alla typer av näringsidkare kan befinna sig i relevant underlägsen 

ställning. Förutsättningarna för jämkning av 36 § på grund av underlägsen ställning har endast 

förekommit i fyra fall fram till den 10/1 1999; NJA 1979 s 666, SAPA, NJA 1983 s 332, 

Remburs, NJA 1987 s 639, Österlen-Hus och NJA 1999 s 408, Skötselborgen.52 

 

Fallen Remburs och Österlen-hus är speciella. I fallet Remburs intog banken en överlägsen 

ställning, villkoret var dessutom säreget. Fallet pekar på att man ställer extra höga krav på 

företag inom bank- och försäkringsverksamhet. I fallet Österlen-Hus fann HD att jämknings-

sökanden i realiteten inte var näringsidkare utan närmast anställd.53 

 

                                                 
49 von Post, C-R, 1999, s 112 
50 von Post, C-R, 1999, s 112 
51 von Post, C-R, 1999, s 112 
52 von Post, C-R, 1999, s 113 
53 von Post, C-R, 1999, s 113 
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I fallet SAPA verkar HD ha tillmätt designerns faktiska underlägsna ställning stor betydelse, 

men även andra omständigheter fick betydelse.54 

 

Näringsidkare betraktas vanligen av HD som en enhetlig kategori och begreppet nyanseras 

inte, även om domstolen säger att underlägsen ställning ibland skulle kunna föreligga.55 

 

Underlaget är tunt när det gäller att kunna besvara frågan om vad som behövs för att en 

jämkning enligt 36 § ska komma till stånd. Ur Remburs fallet kan man kanske utläsa att en 

underlägsen ställning, tillsammans med ett i sig självt i det närmaste oskäligt villkor bör ge 

bifall till en talan grundad på 36 §.56 Fallet Skötselborgen ger nog bättre ledning för svaret på 

frågeställningen. Borgensmännen var formellt privatpersoner, men gick i borgen i sin roll som 

småföretagare. Bankens underlåtenhet att följa Finansinspektionens allmänna råd om 

borgensförbindelser tillsammans med underlägsen ställning, utgjorde grunden för domen och 

relevansen i företagares underlägsenhet står därmed klar.57 

 

3.10 Slutsatser kapitel 3. 

 
Utifrån motiven till 36 § kan man nog dra slutsatsen att underlägsen ställning kommer att få 

betydelse vid åtskilliga bedömningar, även av avtalsvillkor mellan näringsidkare. Hittills har 

dock inte 36 § andra stycket haft någon stor betydelse. Det tillämpningen av lagstiftningen har 

resulterat i, och det som kan sägas med viss säkerhet, är att giltigheten hos skiljeklausuler i 

avtal mellan näringsidkare tycks kunna upprätthållas trots underlägsen ställning hos ena 

parten samt att underlägsen ställning kan förekomma även hos juridiska personer.58 Det 

verkar som om rättsutvecklingen går i riktning mot att begreppet underlägsen ställning 

kommer att få ökad betydelse i framtiden. Vilken riktning rättsutvecklingen tar, är dock 

avhängigt av hur globaliseringsprocessen fortskrider och vilket politiskt klimat som kommer 

att råda i Sverige. 

                                                 
54 von Post, C-R, 1999, s 113 
55 von Post, C-R, 1999, s 113 
56 von Post, C-R, 1999, s 113 
57 von Post, C-R, 1999, s 113 f. 
58 von Post, C-R, 1999, s 114 f. 
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4 Spelteori applicerad på ett tänkt avtalsförhållande. 

 
Ett avtal mellan två parter liknar i stor utsträckning ett spel mellan parterna. Båda parter 

önskar få någon sorts utdelning från avtalet precis som spelarna i ett spel vill få någon sorts 

utdelning av att delta i spelet. 

 

4.1 Spel om prissättning 

 

Ett företag som tillverkar bilar sluter ett avtal med ett företag som tillverkar stötfångare till 

bilar, nedan kallat underleverantör 1. Biltillverkaren vill att underleverantör 1 ska leverera 

stötfångare av specificerad typ, till avtalat pris och vid rätt tidpunkt. Underleverantör 1 vill få 

så pass mycket betalt att hans omkostnader täcks och även en viss avkastning från sin 

verksamhet. 

 

Biltillverkaren är underleverantör 1:s största kund. Underleverantör 1 har specialanpassat sin 

anläggning utifrån biltillverkarens specifikationer och kan endast svårligen ändra sin 

produktion till att möta andra biltillverkares specifikationer. Anläggningen ligger också i 

anslutning till biltillverkarens anläggning, vilket medför att även om underleverantör 1 lyckas 

uppfylla andra biltillverkares specifikationer, så kommer han att ha en logistisk nackdel i 

konkurrens med andra underleverantörer. I dessa förhållanden ligger ojämlikheten mellan 

parterna. 

 

Avtalet löper på flera år. Biltillverkaren har genomdrivit en klausul om att underleverantör 1 

ska sänka priset med 5 % årligen och om inte dessa prissänkningar kan genomföras har 

biltillverkaren rätt att häva avtalet.  

 

Förutsättningarna ovan har resulterat i att underleverantör 1 har gått med på prissänknings- 

och avtalshävningsklausulerna. De årliga prissänkningarna innebär att hans avkastning 

minskas. Denna minskning av avkastning leder till att underleverantör 1 inte kan investera i 

maskiner som skulle kunna sänka omkostnaderna och återställa avkastningen till förutvarande 

nivå. 
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Efter ett antal år kan underleverantör 1 inte längre sänka priset ytterligare och biltillverkaren 

är inte längre bunden av avtalet. Biltillverkaren sluter avtal med en konkurrent till 

underleverantör 1, nedan kallad underleverantör 2 som inte är beroende av att få leverera till 

biltillverkaren. Eftersom underleverantör 1 nu går miste om sin största kund så försvinner 

merparten av inkomsterna för honom och han väljer att avveckla sin verksamhet. 

 

Eftersom underleverantör 2 inte är beroende av biltillverkaren kunde biltillverkaren inte driva 

igenom ett flerårigt avtal med prissänknings och hävningsklausuler. När avtalet mellan 

biltillverkaren och underleverantör 2 går ut så finns det bara underleverantör 2 kvar på 

underleverantörsmarknaden och när biltillverkaren försöker pressa priset visar det sig 

underleverantör 2 istället kräver ett högre pris än förut.  

 

Biltillverkaren tvingas att acceptera priset och hans kalkylerade avkastning minskar istället för 

att öka. Detta är ett exempel på strategin ”Lika för lika”. Biltillverkaren spelade hårt i det 

första avtalet med underleverantör 2 och nu ger denne igen genom att höja priset. Hade inte 

biltillverkaren spelat så hårt utan istället hållit igen på sina prissänkningskrav gentemot 

underleverantör 1så hade denne kunnat investera i nya maskiner och därigenom kunnat på 

eget initiativ sänka priserna och konkurrensen hade funnits kvar.  

 

Spelet mellan biltillverkaren och underleverantör 1 var ett tvåpersonersspel utan information 

(se 2.9). Hade biltillverkaren vetat att underleverantör 1 skulle lämna marknaden hade han 

kanske spelat lite mjukare och sett den kommande bristen på konkurrens som alltför dyrbar. 

 

4.2 Jämkning av avtalet vid ovanstående scenario. 

 
Hade en domstol jämkat avtalet mellan parterna hade kanske slutresultatet blivit det samma 

för biltillverkaren och underleverantör 1som om biltillverkaren hade valt en mjukare spelstil. 

Domstolen skulle kanske ha jämkat prissänknings- och hävningsklausulerna så att 

avkastningen för underleverantör 1 skulle vara tillräcklig för fortlevnad. Det är dock troligt att 

ett vidare samarbete inte skulle komma till stånd efter en sådan rättstvist. Biltillverkaren 

måste följa sina avkastningskalkyler och säger förmodligen upp avtalet så snart det är möjligt. 

Underleverantör 1 skulle få logistiska problem när han måste få avsättning för sina produkter 

på annat håll och kanske inte kunna konkurrera med andra underleverantörer pga. högre 

transportkostnader och på sikt ändå  tvingas avveckla verksamheten. Biltillverkaren skulle 
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kunna komma i samma läge som i spelexemplet med en underleverantör som håller en låg 

prisnivå till dess att konkurrensbrist gör att han kan höja priset. 

 

Exemplet visar att vare sig den starkare parten tvingas till eftergifter eller får agera utan 

inblandning av tredje part så kommer han till ett läge där han, genom att inte bara ha högsta 

möjliga ekonomiska resultat på kort sikt för ögonen, gagnas på längre sikt. 

 

5 Globalisering. 

 
5.1 Allmänt om globalisering. 

Globalisering är ett vitt begrepp och svårt att koncist sammanfatta. Olika skolor, såsom 

realismen och liberalismen, har alla sin definition av globalisering. Det är inte min avsikt att 

gå in på enskilda skolors definition av globalisering. I boken The Globalization of World 

Politics har begreppet definierats på följande sätt:  

 
"By globalization we simply mean the process of increasing interconnectedness between societies 

such that events in one part of the world more and more have effects on peoples and societies far 

away." 

 

Varje samhälle påverkas i allt större utsträckning av händelser i omvärlden. Dessa händelser 

kan delas upp i tre grupper; politiska, ekonomiska och sociala.59  

Det som är intressant för den här uppsatsen är den ekonomiska globaliseringen. 

 

ABB:s fd. styrelseordförande, Percy Barnevik, har definierat den på ett krasst sätt: 
 

"Det är friheten för varje bolag i min grupp att investera var och när det vill, producera, köpa och sälja vad det 

vill samtidigt som det stödjer minsta möjliga hinder som kan komma av social lagstiftning.” 

 

Globaliseringen skapar en sorts global ekonomisk frizon, i vilken normer om hyper-

konkurrens dominerar. Detta påverkar arbetskraften och lönerna i samtliga berörda länder 

utan hänsyn till produktivitetsskillnader. Det är lätt för multinationella företag att hota med att 

lämna de länder som ställer för höga krav för att i stället flytta till något annat mer "attraktivt" 

land. Vare sig dessa hot sätts i verket eller ej fungerar de som ett medel för att hålla nere 

löneökningar och följaktligen också på löneutvecklingen i stort i de berörda länderna. 

                                                 
59 Baylis, John & Smith, Steve (red). 1997 
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Det har skett en liberalisering av reglerna för de flesta av världens finansmarknader med den 

följden att kapitalet har blivit lättrörligare än någonsin tidigare. Fram till ganska nyligen 

kunde merparten av en nations tillgångar cirkulera endast inom de till största delen nationella 

finansinstitutens verksamhetsfält. Numera hanteras dessa medel centralt av internationellt 

verkande institutioner.60 

 

5.2 Globalisering av industrinäringen. 

 
Eftersom vi lever i en alltmer globaliserad värld är risken för att konkurrensen skall in-

skränkas inom överskådlig tid inte trolig. Detta leder till att företag i biltillverkarens ovan 

beskrivna situation inte anser sig ha något att förlora på att låta sina avtalspartners försvinna 

från marknaden utan spelar hårda spel vid varje avtalsförhandling. Det finns, under 

överskådlig framtid, alltid någon som är beredd att leverera stötfångare till ett lägre pris 

eftersom globaliseringen innebär att ännu inte exploaterade länder erbjuder möjligheter till 

billig arbetskraft och de maskiner som behövs för produktionen är lätta att flytta. 

 

6 Samhällets intresse 

 
Det ligger i varje samhälles intresse att den ekonomi som resulterar i att människorna får sina 

behov tillgodosedda fungerar. Vi i Sverige lever i en marknadsekonomi, vilken utvecklats ur 

en blandekonomi skapad efter andra världskriget av en lång rad socialdemokratiska regeringar 

med tanken om folkhemmet som ideologisk grund. 

 

En marknadsekonomi som fungerar optimalt reglerar sig själv genom tillgång och efterfrågan 

på varor och tjänster, till skillnad från planekonomin som fungerar utifrån politiskt på förhand 

uppställda mål. Marknadsekonomi har historiskt visat sig fungera bättre för mänskliga 

samhällen än planekonomi. 

 

Marknadsekonomi fungerar i teorin ypperligt även i globaliserad värld. Det finns emellertid 

stor ojämvikt i världen när det gäller ekonomiska tillgångar som gör att inte reglerings-

funktionen med tillgång och efterfrågan fungerar för tillfället. Länderna i de fattiga delarna av 

världen har inte en lika hög grad av utveckling som länderna i den rika delen och detta 

                                                 
60 http://www.kommentar.org 
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resulterar i att det finns ett överskott av arbetskraft i dessa delar och följaktligen blir priset på 

denna lägre där. Företag i den rika delen av världen väljer att förlägga sin arbetsintensiva 

produktion till dessa länder med följd att de som tidigare utgjort sådan arbetskraft i den rika 

delen av världen blir utan sysselsättning. Detta fenomen gör att samhällena i den rika delen av 

världen måste vidta någon sorts åtgärder för att deras medborgare skall kunna behålla sin 

standard. 

 

Det svenska samhället lägger stor vikt vid att företag inte går i konkurs. Detta motiveras dels 

av att arbetsmarknaden är en väldigt viktig del av samhället, dels av att staten tar ett 

ekonomiskt ansvar vid konkurser och garanterar de anställda lön under avvecklingen av det 

aktuella företaget. Till detta kommer den aspekten att det är viktigt för samhället att 

marknaden fungerar så att alla leverantörer får betalt för det som de presterat och inte gör 

förluster vid konkurser.  

 

Vari samhällets intresse i att eventuellt reglera och tillämpa de regler som redan finns hårdare 

på avtalsförhållanden mellan näringsidkare är till stora delar en ideologisk fråga. I och med 

avregleringarna på finansmarknaderna runt om i världen har de svenska regeringarna haft att 

antingen anpassa svensk politik till dessa eller att välja en egen väg. Den väg som valts är den 

som innebär en anpassning av svensk politik till omvärlden. Under de regeringar som styrde 

Sverige under 90-talet fanns det ingen vilja att välja en egen svensk väg. Oberoende av 

ideologisk färg styrdes Sverige in på en internationellt anpassad väg, med EU- inträdet som 

viktig milstolpe 1995. 
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7 Analys 

 
Spelteorin ger insikt i hur människor fungerar i en val- eller beslutssituation. Människor har 

en tendens att tänka strategiskt och inte bara maximera sin vinning för stunden. Denna 

förmåga till strategiskt tänkande fungerar som en regleringsmekanism vid avtalsförhållanden. 

Spelteorin visar alltså att även på en oreglerad marknad skyddas den svagare parten mot 

alltför ojämlika avtalsvillkor genom att den starkare parten ser att en möjlighet till framtida 

avtal också ger möjlighet till ytterligare vinst . 

 

36 § andra stycket öppnar en möjlighet till jämkning av oskäliga avtalsvillkor även mellan 

näringsidkare om det vid avtalets uppkomst eller vid senare inträffade förhållanden rått en 

obalans mellan parternas ställning. Det har emellertid visat sig att jämkning sker i endast ett 

fåtal fall. Detta tyder på att domstolarna håller hårt på att näringsidkare skall anses som 

ansvariga för de handlingar de företar och att samhället inte skall ingripa i avtalsförhållandena 

mellan dem annat än i undantagsfall. 

 

Vi i Sverige utgör en liten del av världsekonomin och är beroende av export och import. 

Sverige har inte möjlighet att agera helt självständigt genom att stifta lagar som reglerar 

näringslivets interna angelägenheter som skiljer sig alltför mycket från de regler som  

omvärldens näringsliv har att följa. Svensk politik måste anpassas till omvärlden om vi vill 

undvika en minskning av den levnadsstandard vi är vana vid.  

 

Den lagstiftning som finns och det sätt varpå den tillämpas på är på en nivå som är verkar väl 

avpassad till rådande omständigheter. En skärpning skulle troligtvis resultera i att  företag, för 

att möta av sina ägare uppsatta avkastningskrav, skulle flytta ut sin verksamhet till länder med 

”friare” klimat. Lönekostnaderna som argument för dessa företags utflyttning skulle få 

tillskott av argument om att avtalsfriheten är inskränkt i Sverige. 
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8 Källförteckning 
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Bilaga 1 

 
Von Post 1999, Rättsfall. 
 
NJA 1979 s 666, SAPA. En designer, ensamföretagare, hade träffat avtal med ett medelstort 
företag. Båda parter var att anse som näringsidkare. I avtalet fanns en skiljeklausul, med 
valrätt för det större företaget mellan skiljeförfarande eller rättegång vid allmän domstol. 
Underlägsen ställning ansågs föreligga. Ytterligare omständigheter som beaktades var att 
klausulen hade en föga framträdande placering och att några diskussioner om densamma inte 
förts. HD lämnade skiljeklausulen utan avseende. 
 
NJA 1979 s 483, B&B. NJA referatets rubrik: “ I avtal mellan två näringsidkare, aktie 
bolagen A och B, Åtog sig A att sälja elektroniska priskalkylatorer med tillhörande tillbehör 
(apparater) till B. Apparaterna var avsedda att användas i B:s system för bensinpumpar på den 
svenska marknaden. A åtog sig i avtalet att svara för den rätta funktionen av såväl de 
apparater A sålde till B som andra apparater av samma tillverkning, vilka B köpt från annat 
håll. 
   Fråga om bevisbördan beträffande villkor som A påstått vara förknippat med utfästelse om 
apparaternas lämplighet för avsett ändamål. Tolkning av dels avtalets innehåll ifråga om 
tillämpligheten av garantivillkor av standardavtalstyp, till vilka viss hänvisning gjorts i 
avtalet, dels dessa garantivillkor i fråga om rättsföljderna när åtagande att avhjälpa fel ej 
uppfyllts. Fråga huruvida en i samma garantivillkor till förmån för säljaren intagen klausul om 
friskrivning från skadestånds ansvar för sk. Indirekt skada kunde i det särskilda fallet lämnas 
utan avseende med stöd av grunderna för den numera upphävda 8 § skuldebrevslagen (jfr 36 § 
avtalslagen i 1976 års lydelse).” 
   Rättsfallet handlade om felaktiga mätdon inköpta för att användas till bensinpumpar. Säljare 
v ar Bergman bolaget och köpare var Eklundbolaget. Felet bestod i att mät donen uppmätte 
för låga värden och därför visade för lågt pris för volymen tankad bensin. Vid köpet använde 
man standardavtalet IM 72 (Allmänna leveransbestämmelser antagna av Svenska 
Leverantörsföreningen för instrument och mätteknik och Svenska Sjukvårdsleverantörers 
Förening). I avtalet fanns en garanti av ungefär samma innehåll som i avtalen ECE 188 och 
NL 70. Garantin innebar ett avhjälpningsåtagande. I garantin fanns vidare en friskrivning för 
säljaren avseende indirekt skada, med undantag för fall av grov vårdslöshet. 
Friskrivningsklausulen som HD hade att pröva hade följande lydelse (s.485 i ref.): ”30. 
Utöver vad som föreskrivs i punkt 21 har säljaren inget ansvar för fel, även om de beror på 
orsak, som förelåg innan risken för godsets förstörelse övergick på köparen. Säljaren är icke 
skyldig att till köparen utge någon som helst ersättning för personskada, skada på egendom, 
som icke omfattas av avtalet, utebliven vinst eller annan förlust eller indirekt skada, såvida det 
icke framgår av omständigheterna i fallet, att säljaren själv gjort sig skyldig till grov 
vårdslöshet.” 
   HD fann inte att denna friskrivning var oskälig. Sammanfattningsvis anförde domstolen 
följande. Den omständighet att Eklundbolaget är ett avsevärt mindre företag än 
Bergmanbolaget medför inte i och för sig att man intar relevant underlägsen ställning. Om så 
är fallet beror istället på en helhetsbedömning av avtalssituationen. För att kunna bedöma 
balansen i avtalet skall man bl a undersöka om IM 72 är ett allmänt förekommande avtal i 
branschen. HD finner att så är fallet. Allmänt sett finner man därför inte att den aktuella 
friskrivningsklausulen på ett oskäligt sätt gynnar säljaren. Man finner vidare att klausulen 
skulle varit giltig i konsumentförhållanden och under sådana omständigheter måste det finnas 
tungt vägande skäl för att den skall vara oskälig mellan näringsidkare. Avslutningsvis finner 
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HD att båda parter kunnat påräkna stor nytta av avtalet och att de avtalade villkoren sålunda 
inte innebär någon snedbelastning parterna emellan. 
 
NJA 1981 C122. I ett avtal om jordbruksarrende stadgades att tvister i anledning av arrende 
förhållande skulle avgöras av skiljemän. Bl a med hänsyn till att synehandlingen var 
vilseledande och hög ålder, innebärande underlägsen ställning, hävdande arrendatorerna att 
skiljeklausulen var oskälig och skulle lämnas utan avseende enligt 36§ avtalslagen. HD fann 
inte klausulen oskälig. 
 
NJA 1986 s 388, Södra Skogsägarna. Nja-referatets rubrik: ” Fråga huruvida tvist är att anse 
som arbetstvist och huruvida skiljeklausul är oskälig enligt 36§ avtalslagen.” 
   I ett förlikningsavtal träffat mellan Södra Skogsägarna och Nils M fanns en skiljeklausul. 
Nils M gjorde gällande att skiljeklausulen med stöd av 36 § avtalslagen skulle lämnas utan 
avseende. HD fann att tvisten var av kommersiell natur. HD fann inte Nils M så underlägsen 
att klausulen på den grunden skulle lämnas utan avseende. Inte heller i övrigt fann man grund 
för att skiljeklausulen skulle anses oskälig. 
 

NJA 1987 s 639, Österlen-Hus.  Nja-referatets rubrik: ” Fråga om tillämpning av 36§ 
avtalslagen på skiljeklausul i avtal mellan näringsidkare.” 
   Mellan Ulla L i egenskap av näringsidkare och nämnda bolag hade träffats agenturavtal 
innehållande bl a en skiljeklausul. HD fann klausulen oskälig och en grund härför var 
underlägsen ställning, men därutöver att vissa likheter med anställningsavtal ansågs föreligga. 
 
NJA 1999 s 408, Skötselborgen. A och B ingick 1991 generell proprieborgen utan 
begränsning till belopp för ett fastighetsbolag (bolaget). Genom ett av dem helägt bolag, var 
de ägare till bolaget. Det var sålunda fråga om en s.k. ägar- eller skötselborgen. Det aktuella 
kravet från långivaren, en bank, var ca 4,3 miljoner, vilket inte översteg det belopp de 
ursprungligen gått i borgen för. HD fann att A och B intagit underlägsen ställning De båda var 
småföretagare med begränsade tillgångar. HD fann vidare, att banken varit skyldiga att beakta 
”Finansinspektionens allmänna råd om borgensförbindelser” vid ”kreditprövningen och 
bedömningen av vilken säkerhet i form bl a av borgen som banken skulle kräva för att ge 
kredit”. HD framhöll under hänvisning till motiven för generalklausulen (prop1975/76:81 s 
102ff), att det var önskvärt att få tillstånd god överensstämmelse mellan civilrättslig och 
näringsrättslig lagstiftning. Finansinspektionens allmänna råd var utfärdade med stöd av den 
näringsrättsliga lagstiftningen, som bankrörelselagen utgjorde och detta skulle beaktas vid 
tillämpningen av 36 § avtalslagen. Vid betalningstillfället måste det ha framstått som 
uppenbart att A och B inte skulle kunna betala det belopp som de ämnade gå i borgen för. 
Genom att godta borgensförbindelsen, handlade banken i strid mot finansinspektionens 
allmänna råd. På grund av detta och eftersom det belopp som nu utkrävdes måste anses som 
oskäligt betungande för borgensmännen, borde deras betalningsskyldighet jämkas. HD fann 
det skäligt att jämka betalningsskyldigheten på så sätt att A och B ålades att solidariskt betala 
en miljon kr. Två ledamöter var skiljaktiga och ville ålägga borgensmännen fullt 
betalningsansvar. 
 

Avgöranden i HD har beaktats fram till 1999-10-01 
 


