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Sammanfattning 

 

Enligt generalklausulen i 36 § avtalslagen (AvtL) stadgas att part som intar en underlägsen 

ställning i avtalsförhållandet ska visas särskild hänsyn i behovet av skydd. Denna regel finns 

främst för att skydda konsumenter, men på senare tid har även småföretagare kommit att 

innefattas i denna regel. I näringsidkarförhållanden finns ofta behov av skydd mot oskäliga 

avtalsvillkor, då småföretagare ofta intar en liknande position som konsumenter. I studien har 

därför undersökts vilket skydd som ges i lagen och hur detta tolkats i praxis. Dessutom har 

begreppet underlägsen ställning beskrivits och analyserats i förhållande till övriga rekvisit i 36 

§ AvtL. För att kunna urskilja vilka omständigheter som påverkar avgörandet huruvida 

underlägsen ställning föreligger eller ej, upprättas i rättspraxis en skälighetsbedömning för 

varje enskilt fall. De slutsatser som dragits i studien visar på att det generellt sett inte går att 

säga när en småföretagare befinner sig i underlägsen ställning, utan att detta istället beror på 

en mängd olika omständigheter som verkar i det enskilda fallet. 
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1 Inledning    
 

1.1 Problembakgrund 

Det finns flera olikartade avtal som är vanligt förekommande i vårt samhälle. Ett avtal kan bli 

till när till exempel konsumenter inhandlar något från en butik, köper lunch i en servering 

eller hyr en film. Sådana avtal blir ofta till utan att vi ens reflekterar över det. Ett annat slags 

avtal uppkommer när två parter väljer att ingå äktenskap eller lånar ut pengar till varandra. 

Som synes finns det en mängd avtal inom flera olika rättsområden. Till skillnad från 

vardagslivets generellt sett enkla avtal kan de avtal som förekommer i affärslivets ha en mer 

avancerad funktion för inblandade parter.   

 

I avtalsförhållanden är parterna ofta överens sinsemellan, men som på många andra rättsliga 

områden kan det likväl finnas situationer i vilka det kan uppstå problem. Denna problematik 

kan röra sig om en svag part gentemot en stark. I vissa avtalssituationer kan emellanåt den 

svagare parten hamna i underläge, där den starke vill utnyttja den svages situation.  Det är i 

sådana situationer som avtalslagen kan bli tillämplig då den innehåller bestämmelser som är 

avsedda att ge skydd till den part som befinner sig i underlägsen ställning, om avtalet skulle 

anses vara oskäligt.  

 

Eftersom det råder allmän avtalsfrihet i Sverige så har alla rätt att ingå och sluta avtal med 

vilka man vill, om inte undantag finns i det enskilda fallet. Dessutom finns skyldigheten för 

parterna att infria avtalet, pacta sunt servanda. Avtalslagen gäller avtal och andra 

rättshandlingar inom det förmögenhetsrättsliga området. Lagen är i huvudsak dispositiv, 

vilket innebär att det går att avtala bort bestämmelser om man så vill. Samhällsutvecklingen 

och det alltmer ökande intresset för konsumentskydd är orsaker som har lett till en önskan om 

att man genom lagen ska kunna påverka oskäliga avtal och ge skydd till den svagare parten i 

ett avtalsförhållande. Därav har större möjligheter till jämkning och förbiseende av avtal 

införts.  

 

Debatten i media och politiken har under de senaste decennierna kretsat mycket kring 

småföretagarnas ställning i samhället. I och med att affärslivet går i den riktningen mot att bli 

alltmer komplicerat behövs regler som ska kunna skydda bland annat småföretagare som intar 

en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. I avtal mellan näringsidkare stadgas ofta att 

eventuella tvister ska avgöras av skiljenämnd. Detta är ett förfarande som går snabbt och inte 
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är offentligt, men negativt är dock att förfarandet är kostsamt för den förlorande parten. En 

vanlig företeelse är att småföretagare hellre avstår från en tvist mot ett stort företag. Detta kan 

bero på kostnaden och det tidskrävande arbete som det faktiskt innebär att processa. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka och analysera begreppet underlägsen ställning som 

återfinns i 36 § AvtL. Fokus kommer att ligga på småföretagarnas situation. Begreppet finns 

inte definierat och är inte klart fastställt i lagen. Vår avsikt blir därför att försöka utreda vad 

begreppet innebär samt i vilka situationer det är tillämpligt. Studien syftar även till att 

undersöka hur begreppet har tolkats och använts i domstolspraxis och eftersom underlägsen 

ställning inte är ett självständigt rekvisit kommer vi att undersöka hur begreppet förhåller sig 

till avtalets innehåll och övriga rekvisit i 36 § AvtL.  

 

1.3 Problemformulering  

Vi kommer att undersöka följande frågeställningar för att uppnå syftet: 

- Vad innebär begreppet underlägsen ställning enligt 36 § AvtL, främst med betoning på 

småföretagarnas situation? 

- Vilka omständigheter i förhållande till begreppet underlägsen ställning kan man urskilja 

som leder till jämkning eller förbiseende av ett avtalsvillkor enligt 36 § AvtL då 

småföretagarna åsyftas? 

 

1.4 Metod och material 

Vi har använt oss av en traditionell rättsdogmatisk arbetsmetod. Vi har granskat 36 § AvtL, 

och därefter systematiserat, tolkat och analyserat det rättskällematerial som vi arbetat med. 

Förutom avtalslagen har vi använt oss av förarbeten, rättspraxis från Högsta Domstolen (HD) 

samt relevant juridisk doktrin. I studien har vi framförallt utgått från Claes-Robert von Posts 

avhandling Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden. 

Det är från denna avhandling vi har strukturerat stora delar av materialet och fått hjälp att 

finna relevanta rättsfall.  

 

Studien har utgått från tio rättsfall som vi anser belyser begreppet underlägsen ställning i 

allmänhet och småföretagarnas situation i synnerhet. Fallen skiljer sig åt på sätt att de 

behandlar olika omständigheter. Fem av rättsfallen berör skiljeklausuler, ett fall berör en 

friskrivningsklausul och de fyra övriga fallen tar upp frågan huruvida olika avtalsvillkor och 
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skyldigheter kan jämkas eller förbises med stöd av 36 § AvtL. Då fem av fallen behandlar 

skiljeklausuler blir det även av intresse att undersöka hur domstolen upprätthåller avtal 

gällande dessa klausuler. 

 

1.5 Målgrupp 

Denna uppsats riktar sig främst till studenter som innehar viss juridisk kunskap, men även till 

övriga intresserade av ämnet. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med en allmän bakgrund i vilken vi belyser historiken bakom 36 § AvtL 

samt utvecklingen i samhället vad gäller avtal. I efterföljande del behandlas begreppet 

underlägsen ställning med avseende på lagstiftning, förarbete samt doktrin. Tyngdpunkten i 

denna uppsats ligger på rättsfallsstudien där vi mer ingående analyserar vilka omständigheter 

som bidrar till utgången i varje rättsfall. Rättsfallen presenteras i kronologisk ordning. 

Därefter för vi en slutdiskussion där vi sammanfattar, utvärderar och framför egna synpunkter 

på materialet i uppsatsen. Till sist avrundar vi uppsatsen med att kortfattat besvara våra 

frågeställningar i slutsatsen. 

 

1.7 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till begreppet underlägsen ställning med fokus på småföretagares 

situation. Vi kommer även ytligt i viss mån beröra några andra grupper som intar en 

underlägsen ställning för att erhålla förståelse för småföretagare. I studien har vi vad det gäller 

rättsfallen avgränsat oss till att behandla fall från HD. Tyngdpunkten har vi lagt på tvister 

näringsidkare sinsemellan. Vidare har vi begränsat oss i domarna till det som är relevant för 

vår studie. Vi har studerat rättsfall mellan åren 1979-1999 för att se hur lagen tillämpats från 

det att den infördes till 20 år framåt. Tiden har begränsat oss till att inte undersöka ytterligare 

rättsfall. Detta är annars en aspekt som vore intressant att följa upp i en annan studie. Vi är 

medvetna om att det begränsade antalet fall vi har studerat inte gör det möjligt för oss att dra 

några generella slutsatser. För att kunna dra sådana slutsatser behövs ett större urval rättsfall. 

 

1.8 Källkritik 

Stora delar av vår studie har haft von Post avhandling som utgångspunkt och kan därför vara 

partiska i vissa hänseenden. Vi har dock ansträngt oss för att inte låta von Posts åsikter lysa 

igenom, utom i delar där detta varit relevant för studien. Vi har således medvetet tagit 
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ställning till hans kommentarer. Ulf Bernitz artikel Småföretagarskydd mot oskäliga 

avtalsvillkor, särskilt 36 § avtalslagen har också varit en bra informationskälla, men vi har 

ändå haft i åtanke att artikeln är från 1987 och därför kan innehålla vissa inaktuella delar.  
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2 Allmän bakgrund 

 

2.1 Historik   

Avtalslagen har i likhet med andra lagar av förmögenhetsrättslig karaktär ett gammalt 

ursprung och stiftades på 1900-talets början. Lagen utmärks av ett liberalistiskt synsätt, vilket 

innebär att i ett avtal ses avtalskontrahenterna som två jämställda parter, vilka själva kan 

tillvarata sina intressen. En konsekvens av detta synsätt blir att principen om full avtalsfrihet 

råder samt att avtalet ska vara bindande för parterna.1 

 

Innan 36 § AvtL kom till var det mycket svårt att få ett avtal jämkat eller ogiltighetsförklarat 

om innehållet eller förhållandena i avtalet hade förändrats efter avtalets ingående. 

Svårigheterna berodde på att det inte fanns stöd för detta i någon generell lagregel. Det fanns 

visserligen med hjälp av speciallagstiftning2 möjlighet till jämkning eller att avtalet lämnades 

utan avseende, men eftersom domstolen var ytterst restriktiv fanns i realiteten nästan ingen 

möjlighet till det.3 I utredningen SOU 1974:83 Generalklausul i förmögenhetsrätten4 anges att 

det fanns en möjlighet för domstolen att i viss utsträckning komma till rätta med oskäliga 

avtalsvillkor. Det kunde ske så att domstolen tolkade avtalet på ett sätt som gjorde att alltför 

stötande verkningar undveks.5 Principen som användes i dessa fall var den allmänna 

rättsgrundsatsen förutsättningsläran.6 Principen har fortfarande giltighet, men införandet av 36 

§ AvtL har gett den en mer begränsad betydelse än tidigare.7 

 

Ytterligare möjligheter till jämkning förelåg med hjälp av generalklausulerna 33 § AvtL och 8 

§ skuldebrevslagen (SkbrL). Med 33 § AvtL gick det att jämka rättshandlingen om 

omständigheterna vid tillkomsten varit sådana att det skulle strida mot tro och heder att 

åberopa rättshandlingen. Enligt 8 § SkbrL gick det att jämka eller förbise ett villkor i 

skuldebrev om tillämpningen av villkoret uppenbarligen skulle strida mot gott affärsskick 

eller annars vara otillbörlig. Det har dock visat sig att domstolarna varit mycket 

                                                           
1 Proposition 1975/76:81 förslag om ändring i lagen med (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område, m.m. s 100 
2 SOU 1974:83 Generalklausul i förmögenhetsrätten s 32 
3 Adlercreutz, Axel Avtalsrätt I s 296 
4 När vi fortsättningsvis hänvisar till ”utredningen” är det denna vi avser, SOU 1974:83 Generalklausul i 
förmögenhetsrätten  
5 SOU 1974:83 s 32 
6 Förutsättningsläran innebär att ett avtal kan ogiltigförklaras på grund av felaktigheter gällande förutsättningarna 
för avtalet. Principen kan brukas då en part vid avtalets tillkomst inte känt till vissa förutsättningar eller då det 
inträffar omständigheter parten inte räknat med på grund av bristande förutsättningar.  
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återhållsamma med att tillämpa dessa paragrafer.8 8 § SkbrL upphörde i samband med att 36 § 

AvtL trädde i kraft. Den nuvarande 36 § AvtL kan sägas motsvara sin föregångare 8 § SkbrL.9 

Det tidigare rekvisitet ”uppenbart otillbörligt” har numera ersatts med rekvisitet ”oskäligt”. 

 

2.2 Samhällsutveckling 

Efter andra världskriget förändrades det svenska samhället. Människor började handla mer 

och mer kapitalvaror. Sverige blev således ett konsumtionssamhälle. Köparna, det vill säga 

konsumenterna, ansåg att det var bra eftersom de fick garantier på sina produkter. Men ur en 

rättslig synvinkel var det inte bra eftersom garantierna ofta var oskäliga och många gånger 

innebar motsatsen för konsumenterna. I slutet av 1960-talet började det juridiska 

etablissemanget uppmärksamma att det bland de avtal som ingicks med privatpersoner 

förekom sådana som var oskäliga.10 Den svenska samhällsutvecklingen ledde således fram till 

ett ökat behov av att inskränka avtalsfriheten. Inskränkningarna har varit både tvingande och 

av en mer generell natur. Men trots dessa inskränkningar gäller dock huvudregeln om att det 

är fritt för var och en att avtala och att avtalet är bindande för parterna.11  

 

Vidare har utvecklingen i samhället under de senaste decennierna lett fram till en ökad strävan 

efter jämlikhet. Detta har medfört en medvetenhet om att avtalsfriheten kan missbrukas av en 

starkare och ofta sakkunnigt överlägsen part. I de flesta fall rör det sig om näringsidkare 

gentemot konsument, men det berör även näringsidkare sinsemellan. Den svagare parten kan 

missgynnas om den starkare parten till exempel tillämpar ensidigt utformade avtal eller 

avtalsvillkor.12 Lagstiftaren har i och med samhällsutvecklingen insett att det finns ett allt 

större behov av att skydda konsumenter. Statsmakterna har därför uttryckt en vilja att stärka 

konsumenternas ställning gentemot näringsidkare.13  

 

Sedan början på 1900-talet har det skett stora förändringar inom näringslivet på den svenska 

marknaden. Småföretagandet i Sverige har sedan 1970-talet stadigt ökat. Ämnet är ständigt 

aktuellt i den ekonomiska och politiska debatten. I debatten diskuteras ofta om nya jobb och 

                                                                                                                                                                                     
7 Prop 1975/76:81 s 128 
8 Prop 1975/76:81 s 100 f 
9 Norlén, Andreas Oskälighet och 36 § avtalslagen s 28 
10 von Post, Claes-Robert Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden s 79 
11 Katzin, Jeanette Oskäliga avtalsvillkor inom civilrätten – En analys av svensk och dansk praxis kring 36 § 
avtalslagen s 12 
12 Katzin, Jeanette a a s 12 
13 Prop 1975/76:81 s 101 
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ekonomisk tillväxt som ska härröra från småföretagandet.14 Det faktum att företag bidrar till 

att forma människors levnadsmiljö och vardag15 leder i sin tur till att det kan uppstå 

problematik inom en mängd olika områden, bland annat juridiken, vilket påvisas i de rättsfall 

som finns refererade nedan. Enligt förarbetena finns ett behov av att lagstiftningen ska skydda 

även andra än konsumentgrupper. Behovet av att jämka oskäliga avtal med hjälp av 

generalklausulen anses även föreligga mellan näringsidkare.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Ahrne, Göran m fl Det sociala landskapet - en sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 
2000-talet s 235 
15 Ahrne, Göran m fl a a s 240 
16 SOU 1974:83 s 109 ff 



 8  

3 Begreppet underlägsen ställning  

 

3.1 Lagen 

För att belysa begreppet underlägsen ställning presenteras under denna rubrik först en kort 

bakgrund till lagens införande, därefter lagens lydelse samt tillämplighet. 

 

3.1.1 Syftet med införandet av 36 § avtalslagen  

För att tillgodose en lösning på problemet med en svagare part i avtalsförhållanden infördes 

1976 generalklausulen i 36 § AvtL. Man ville med detta införande ge domstolarna en större 

möjlighet att ingripa i avtalsförhållanden som är oskäliga. Domstolarna ska inte endast kunna 

förhindra ett avtal, utan även ha en möjlighet att jämka avtalet till en nivå så att det inte längre 

framstår som oskäligt. Det blir i den praktiska tillämpningen upp till domstolarna hur långt de 

är beredda att gå i sina avgöranden.17 Syftet med 36 § AvtL är att i första hand skydda 

konsumenter mot näringsidkare, men även att skydda andra parter som intar en underlägsen 

ställning i avtalet, såsom exempelvis småföretag som avtalat med större företag.18  

 

3.1.2 Generalklausulen 36 § avtalslagen 

Vår studie kommer att utgå från lagstadgandet i 36 § AvtL. Bestämmelsen stadgar att: 

 

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 prövningen enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för 
den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning [förf. anm.] 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). 

 

3.1.3 Lagens tillämplighet 

Avtalslagen är tillämplig på flera olika avtalsförhållanden. Som redan nämnts är 

bestämmelsen i 36 § AvtL tillämplig inom hela förmögenhetsrätten. Den kan således 

användas på avtal mellan privatpersoner, avtal mellan näringsidkare och konsument samt 

                                                           
17 Adlercreutz a a s 299 
18 Adlercreutz a a s 301 
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mellan näringsidkare och andra näringsidkare. Vidare kan nämnas att paragrafen är tvingande 

för de avtalande parterna.19  

 

Generalklausulen är inte avsedd för att alla avtal som är oskäliga ska kunna jämkas, utan den 

är avsedd för avtal där balansen har rubbats påtagligt. Lagen anser trots allt att en god affär 

ska fortsätta vara en god affär, men att det ska finnas en möjlighet till jämkning om balansen 

skulle vara oskälig. För att jämka eller förbise ett avtal enligt generalklausulen räcker det 

alltså inte enbart med att avtalet anses oskäligt. Möjlighet till jämkning eller att lämna 

avtalsvillkor utan avseende gäller följaktligen endast avtal där balansen rubbats påtagligt.20  

 

3.2 Förarbetena 

För att erhålla ytterligare förståelse för införandet av 36 § AvtL presenteras i följande avsnitt 

delar av remissyttrandena och propositionen. 

 

3.2.1 Remissyttrandena 

Remissinstanserna tillstyrker i huvuddrag utredningens förslag om den nya 

generalklausulen.21 Det blir dock ett blandat mottagande huruvida generalklausulen ska vara 

tillämplig även utanför konsumentområdet.22 Sveriges advokatsamfund betonar vikten av att 

avtalsfriheten upprätthålls som grundläggande princip och menar vidare att det i förarbetena 

bör uttalas att generalklausulen måste tillämpas med stor återhållsamhet.23  

 

3.2.2 Propositionen  

Föredragande24 i propositionen 1975/76:8125 anser att domstolarna bör få ökade möjligheter 

att jämka eller åsidosätta avtalsvillkor.26 Dock ska huvudregeln, att avtal ska hållas, 

fortfarande vara utgångspunkten och generalklausulen ska ses som ett undantag från denna 

huvudregel. De tidigare generalklausulerna (bland annat 8 § SkbrL) har tillämpats 

återhållsamt av domstolarna, men föredragande uttrycker att det inte finns någon anledning att 

rekommendera domstolarna restriktivitet vid tillämpning av den nya generalklausulen. Då 

                                                           
19 von Post a a s 30 
20 Adlercreutz a a s 304 
21 Prop 1975/76:81 s 58 
22 Prop 1975/76:81 s 63 
23 Prop 1975/76:81 s 68 
24 Föredragande, men dock inte departementschef, i lagstiftningsärendet var statsrådet Carl Lidbom 
25 När vi fortsättningsvis hänvisar till ”propositionen” är det denna vi avser, Proposition 1975/76:81 förslag om 
ändring i lagen med (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, m.m. 
26 Prop 1975/76:81 s 103 
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syftet med generalklausulen är att ge domstolarna vidgade befogenheter att ingripa mot 

oskäliga avtalsvillkor, understryks det att det finns anledning till en ny attityd från 

domstolarnas sida.27 I konsumentförhållanden menar föredragande att generalklausulen 

kommer att fungera som ett komplement till avtalsvillkorslagen, vilket ökar samordningen 

mellan den civilrättsliga och den näringsrättsliga lagstiftningen.28  

 

I avtalsförhållanden mellan näringsidkare är skälen till ökade jämkningsmöjligheter inte lika 

starka som i konsumentförhållanden, eftersom parterna ofta i dessa förhållanden är 

ekonomiskt och kunskapsmässigt mer jämställda. De har därför större möjligheter att 

tillvarata sina intressen vid avtalstillfället. Föredragande understryker här vikten av att avtal 

som ingås ska vara bindande, så parterna kan överblicka konsekvenserna av sitt handlande. 

Avtal mellan näringsidkare innebär ofta spekulationer, ett medvetet risktagande av endera 

eller båda parter, vilket är ett förhållande som i viss mån måste accepteras. Trots detta finns 

skäl som talar för utökade möjligheter till jämkning även beträffande avtal mellan 

näringsidkare, då den ena parten emellanåt, liksom i konsumentavtal, intar en underlägsen 

ställning gentemot den andra. En mindre rörelseidkare kan vara tvingad att acceptera 

oförmånliga villkor uppställda av motparten för att överhuvudtaget få till stånd ett avtal. Detta 

kan inträffa även då parterna är mer jämställda. Till exempel vid användandet av 

standardvillkor kan ett villkor som inte alls passar för det aktuella avtalet följa med. 

Föredragande framhåller att jämkning därför är motiverad även i affärsförhållanden och att 

generalklausulen därför ska göras tillämplig även i dessa avtal. Generalklausulen måste dock 

vid dessa avtalstyper tillämpas med betydligt större försiktighet än vad som gäller i 

konsumentförhållanden.29 

 

Beträffande avtal mellan privatpersoner finner föredragande att dessa avtal också bör kunna 

prövas enligt generalklausulen. Det finns alltid risk för att avtalet inte får det innehåll eller de 

verkningar som avsetts. Det kan också vara så att den ena parten har ett förhandlingsmässigt 

övertag och därför kan tvinga igenom villkor som ensidigt gynnar honom eller henne själv.30 

 

Vidare framför föredragande att vad som framför allt bör uppmärksammas när det gäller 

parternas inbördes relation är att särskild hänsyn ska tas till att part intar en underlägsen 

                                                           
27 Prop 1975/76:81 s 117 
28 Prop 1975/76:81 s 104 
29 Prop 1975/76:81 s 104 f 
30 Prop 1975/76:81 s 105 
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ställning i förhållande till sin motpart, inte att han tillhör en viss kategori.31 Ibland kan således 

en konsument vara den överlägsne parten i ett avtalsförhållande med en näringsidkare.32 

 

I propositionen sägs att det är önskvärt att domstolarna ger sina avgöranden en principiell 

karaktär, men också att domstolarnas möjligheter att göra detta är begränsad. Många 

bedömningar beror på omständigheter i det enskilda fallet och domstolarna är traditionellt sett 

obenägna att uttala sig om annat än det som är nödvändigt för utgången i målet.33 

 

3.3 Doktrin 

I doktrinen hänvisas främst till förarbetena vad gäller begreppet underlägsen ställning. 

Begreppet inberäknar förutom konsumenter även näringsidkare gentemot andra näringsidkare 

och privatpersoner sinsemellan. I utredningen skrivs att företagare kan befinna sig i liknande 

situationer som konsumenter och därför också omfattas av paragrafen. Utredningen säger att 

det finns personkategorier utanför det konsumenträttsliga området som också är i behov av 

skydd. Följande grupper räknas upp: lantbrukare, fiskare, skogsarbetare och hantverkare. 

Samma behov av skydd anser utredningen att det föreligger mellan privatpersoner.34 Det 

finns, förutom konsumenter, ytterligare grupper som kan befinna sig i underlägsen ställning, 

såsom arbetstagare, uppdragstagare, hyresgäster, upphovsmän och då i förhållande till företag, 

förläggare, småföretagare, med flera.35 

 

3.3.1 Småföretagare  

I artikeln Småföretagarskydd mot oskäliga avtalsvillkor, särskilt 36 § avtalslagen diskuterar 

Ulf Bernitz hur man ska förstå begreppet småföretagare i civilrättslig mening. Termen ter sig 

ofta mycket vag i vardagligt språkbruk. Till en början nämner han att det är svårt att få fram 

en generell definition på begreppet småföretagare, då det är många olika faktorer som 

inverkar. Bernitz säger dock att det tydligt går att se ett kärnområde av småföretagare. Dessa 

innefattar mindre butiker, reparationsrörelser, hantverkare, bönder, fiskare, självständiga 

utövare av fria yrken, med flera. Därutöver får man i bedömningen av vem som ska anses som 

småföretagare se till relationsbegreppet, i vilket man ser till de ekonomiska omständigheterna 

samt avtalsförhållandets karaktär. Här menar Bernitz att ett företag med ett hundratal anställda 

                                                           
31 Prop 1975/76:81 s 109 
32 Prop 1975/76:81 s 117 
33 Prop 1975/76:81 s 111 
34 SOU 1974:83 s 109 ff 
35 Jansohn, Åsa & Kjellin, Henrik Vad är oskäligt? En analys av 36 § avtalslagen  s 73 f 
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knappast är ett typiskt småföretag, men ändå kan anses vara det om företaget är 

underleverantörer till ett ännu större företag, då dessa sätts i relation till varandra. Ytterligare 

hänsyn bör tas till om det finns en beroendeställning mellan företagen, vilket kan föreligga vid 

långvariga avtalsrelationer.  Bernitz poängterar att även småföretagare kan i somliga fall 

betraktas inta en starkare position än det större företaget.36 

 

3.3.2 Relevanta omständigheter 

Det finns ett flertal omständigheter som domstolen tar i beaktande vid sitt avgörande av 

huruvida en part är att anse som underlägsen eller inte. Jansohn och Kjellin har i sin 

publicerade uppsats, Vad är oskäligt? En analys av 36 § avtalslagen, ansett att bedömningen 

först och främst bör ske utifrån parternas resurser i avtalssituationen. Stor vikt ska läggas vid 

parternas ekonomiska kapacitet. Om skillnaden mellan parternas ekonomiska förutsättningar 

skulle vara omfattande kan man nästan alltid säga att parten med mindre resurser befinner sig 

i underlägsen ställning. Åtminstone är det vanligt förekommande bland större företag. Även 

kunskap om det relevanta avtalsområdet samt juridiska kunskaper är viktiga omständigheter 

att beakta i partsbalansen. Aspekter såsom en persons sociala och ekonomiska ställning tas 

också i beaktande vid bedömningen. Särskilt gäller detta vid tvist mellan privatpersoner eller 

privatpersoner gentemot mindre näringsidkare. Som tidigare nämnts är det alltså relationen 

mellan parterna som avgör huruvida en person befinner sig i underlägsen ställning eller inte. 

Det finns dock undantag när någon besitter specialistkunskaper. Till exempel kan det bli svårt 

för en jurist att hävda underlägsen ställning inom juridiska områden.37 

 

3.3.3 Skälighetsbedömning av avtalsvillkor 

I bedömningen av om ett avtalsvillkor ska anses oskäligt i sig enligt 36 § AvtL är det viktigt 

att man ser till helheten i avtalsförhållandet. Domstolen måste därför ta hänsyn till alla 

omständigheter i det enskilda fallet och därefter göra en helhetsbedömning.38 De viktigaste av 

dessa omständigheter är rekvisiten som omnämns i lagtexten. Av stor betydelse är som sagt 

avtalets helhet, men vidare läggs vikt vid vad som förekommit vid avtalet tillkomst, senare 

inträffade förhållanden samt omständigheterna i övrigt.39 Förarbetena framhåller att vid denna 

bedömning föreligger en möjlighet för domstolarna att göra en rättspolitisk bedömning. 

Domstolarna har dock tidigare visat en viss återhållsamhet med att göra sådana uttalanden. 

                                                           
36 Bernitz, Ulf Småföretagarskydd mot oskäliga avtalsvillkor, särskilt 36 § avtalslagen s 117 ff 
37 Jansohn & Kjellin a a s 70 ff 
38 Prop 1975/76:81 s 111 
39 SOU 1974:83 s 195 
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Vidare anförs i förarbetena att domstolarna ibland vill avstå från att göra en rättspolitisk 

bedömning då en ny lagstiftning är under behandling, men att en bedömning ändå kan göras 

då det behövs ett snabbt ställningstagande.40 

 

Enligt Jansohn & Kjellin bör ett oskäligt avtal innehålla ”en etiskt icke godtagbar obalans, 

som har sin grund i att avtalsfriheten missbrukats på något sätt”.41 Denna definition av 

oskälighet ger dock bristfällig vägledning i det praktiska livet. Därför blir det istället, enligt 

författarna, intressant att söka i rättskällorna för att erhålla en mer verklighetsförankrad bild. 

Enligt Jansohn & Kjellin utgör omständigheterna som bör beaktas i rättskällorna vid 

skälighetsbedömningen ”inte en homogen massa”.42 För att avtalet ska anses vara oskäligt ska 

det därför innebära, som tidigare nämnts, en etiskt icke godtagbar obalans. Dessa 

omständigheter består av två grupper. Den ena gruppen kan sägas bestå av de omständigheter 

som kan skapa obalans i ett avtal. Den andra gruppen utgörs då av de förhållanden som man 

bör ta hänsyn till när man avgör huruvida obalansen är etiskt godtagbar eller inte.43 Vi har 

tolkat Jansohns & Kjellins uppdelning som så att det kan föreligga vissa omständigheter som 

kan skapa ojämlikhet, men för att det faktiskt ska vara en obalans krävs det att den starkare 

parten utnyttjar denna ojämlikhet på ett etiskt icke godtagbart, det vill säga oskäligt, sätt i 

avtalsförhållandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 SOU 1974:83  s 119 f 
41 Jansohn & Kjellin a a s 40 f 
42 Jansohn & Kjellin a a s 40 f 
43 Jansohn & Kjellin a a s 40 f 
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4 Rättsfallsstudie   

Nedanstående rättfall presenteras i kronologisk ordning. Rättsfallen sträcker sig från 1979-

1999. I varje rättsfall görs tre uppdelningar: Först redovisas HD:s domskäl, därefter olika 

kommentarer ur doktrin och till sist vårt eget ställningstagande. För att göra det mer 

överskådligt i vilka fall som den ena parten har bedömts vara i relevant underlägsen ställning 

finns en rättsfallsöversikt i avsnitt 5, Slutdiskussion, där vi även återkommer med en 

övergripande diskussion om rättsfallen.  

 

4.1 NJA 1979 s 483, Bergman & Beving 

I fallet bedömdes frågan huruvida en friskrivningsklausul kunde lämnas utan avseende med 

stöd av grunderna för den numera upphävda 8 § SkbrL. I ett avtal åtog sig Bergmanbolaget att 

sälja apparater avsedda för bensinpumpar till Eklundabolaget. Mellan parterna fanns ett 

standardavtal där en garanti utlovades. I garantin fanns en friskrivningsklausul som stadgade 

bland annat att säljaren hade friskrivit sig från att till köparen ”utge någon som helst 

ersättning vare sig för personskada, skada på egendom, som icke omfattas av avtalet, 

utebliven vinst eller annan förlust eller indirekt skada”.  

 

HD:s dom följde i huvudsak riktlinjerna för 36 § AvtL, trots att denna trädde i kraft först efter 

att tvisten hade uppkommit. Friskrivningsklausulen bedömdes enligt tidigare gällande 

rättsprinciper, dock i ljuset av den fortsatta rättsutvecklingen. Vad gäller underlägsen ställning 

konstaterade HD att Eklundabolaget hade en årsomsättning på cirka en miljon kronor jämfört 

med Bergmanbolagets 100 miljoner kronor. Detta var dock av ringa betydelse eftersom HD 

senare yttrade: 

 

Den omständigheten, att den ena parten såsom i förevarande fall är ett i jämförelse med den andra 

parten litet företag, utgör emellertid inte i och för sig något belägg för att parten intar en 

underlägsen ställning. Huruvida så är fallet beror istället på den helhetsbedömning av 

avtalssituationen som enligt olika uttalanden i förarbetena till 36 § avtalslagen (se tex prop 

1975/76:81 s 106) bör läggas till grund vid prövningen av om ett avtalsvillkor är att anse som 

oskäligt.  

 

HD jämförde standardavtalet med andra avtal inom branschen och kom fram till att det var ett 

vanligt förekommande avtal och därför befanns friskrivingsklausulen inte vara oskälig i sig. 

HD konstaterade ytterligare att då klausulen skulle vara giltig i konsumentförhållanden krävs 
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det tungt vägande omständigheter för att den inte ska vara giltig mellan näringsidkare. 

Avslutningsvis betonade HD att båda parterna har getts fördelar i avtalsförhållandet och 

avtalet därför inte har rubbat partsbalansen. HD fann att friskrivningsklausulen inte gynnade 

säljaren på vare sig ett obilligt eller ett otillbörligt sätt och således ansågs den inte som 

oskälig. 

 

Bernitz skriver i sin artikel Småföretagarskydd mot oskäliga avtalsvillkor, särskilt 36 § 

avtalslagen att då HD inte bedömde villkoret som oskäligt så fanns inte heller någon 

anledning för domstolen att ta ställning till om underlägsen ställning förelåg. Bernitz anser att 

Eklundabolaget skulle ha bedömts intaga en underlägsen ställning på grund av ”den markanta 

skillnaden i parternas ekonomiska styrka och det faktum att Eklundabolaget torde ha haft 

mycket små, sannolikt obefintliga, möjligheter att påverka garantivillkorets aktuella 

utformning [...]”.44  

 

I fallet kan vi skönja att domstolarna i sin bedömning influeras av samhällsutvecklingen då de 

tillämpat 8 § SkbrL, men gjort det i samband med den nya 36 § AvtL. Fallet belyser att även 

småföretagare måste finna sig i att avtala på marknadens villkor. I fallet framkommer att HD 

inte vill lägga sig i det system av riskåtaganden som normalt uppstår mellan näringsidkare. 

HD vill inte lägga sig i avtal som träffats enligt den sedvänja och välgrundade normer som 

avtalet överensstämmer med. I domskälen har HD, enligt oss, genomfört en grundlig analys 

och tagit principiella ställningstaganden. Det faktum att den ena parten är ett avsevärt mindre 

företag än vad motparten är behöver alltså inte innebära att underlägsen ställning automatiskt 

föreligger. I detta rättsfall har HD i sin bedömning främst tagit hänsyn till 

friskrivningsklausulens skälighet och tar därmed inte ställning till huruvida underlägsen 

ställning föreligger i det aktuella målet. De tar upp en principiell grundprincip att underlägsen 

ställning inte behöver föreligga, men i fallet tas inte någon direkt ställning till 

Eklundabolagets situation. Eftersom båda drar fördelar av avtalet anser vi att det ska finnas ett 

visst utrymme för risktaganden och tycker därför inte att Eklundabolaget intar en underlägsen 

ställning. Eftersom HD anger att klausulen är giltig i konsumentförhållanden anser vi att den 

självklart ska vara giltigt även i avtal mellan näringsidkare.  
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4.2 NJA 1979 s 666, SAPA 

I fallet bedömdes frågan om huruvida en skiljeklausul var tillämplig enligt 36 § AvtL. 

Designern G var i behov av armaturer och SAPA var det enda företag som kunde och erbjöd 

sig att tillverka dessa. Mellan parterna fanns ett avtal som bland annat innehöll ett villkor att 

tvister som uppkommit på grund av avtalet skulle ”avgöras enligt svensk lag efter säljarens 

val av svensk allmän domstol eller genom skiljedom enligt lag”. I målet yrkade G att 

skadestånd skulle utges till honom på grund av kontraktsbrott från SAPA:s sida. SAPA i sin 

tur åberopade att tvisten skulle lösas i skiljedom och att G:s talan därför skulle avvisas. 

 

HD anmärkte till en början att en skiljeklausul ”kan medföra att en ekonomiskt svagare part 

på grund av de särskilda kostnaderna för ett skiljeförfarande betas möjligheten att få sin rätt 

prövad”. Vidare konstaterade HD att bestämmelsen även kunde anses oskälig ”om avtalet ger 

den starkare parten rätt att ensidigt bestämma om användandet av skiljemannaförfarandet”.  

Som skäl för detta anförde HD att om eventuella tvister inte finns reglerade i avtalet finns 

risken att hänsyn inte tas till konsekvenserna av skiljeklausulen. I domskälen anfördes att det 

rörde sig om ett avtal mellan två näringsidkare, men att parterna inte haft en jämbördig 

ställning vid avtalets ingående. SAPA var ett företag med stor erfarenhet av 

affärsförhållanden och G hade begränsade ekonomiska möjligheter och var oerfaren gällande 

dessa avtal. HD nämnde vidare att G var angelägen om att erhålla varorna samt att han inte 

hade något annat svenskt företag att vända sig till. Att skiljeklausulen dessutom hade en ”föga 

framträdande placering” samt att ”inga diskussioner om den förekom” gjorde att den på grund 

därav ansågs som oskälig och lämnades utan avseende med stöd av 36 § AvtL. HD anförde att 

det är förklarligt att G mot den angivna bakgrunden ”vid avtalets ingående inte ägnat 

klausulen tillräcklig uppmärksamhet eller reflekterat över vad den kunde innebära för honom i 

kostnadshänseende”.  

 

Efter utgången i SAPA-fallet kom utredningen SOU 1981:31 Avtalsvillkor mellan 

näringsidkare45 fram till slutsatsen att skiljeklausuler kan vara oskäliga särskilt då de 

förekommer ”i avtal med näringsidkare som driver verksamhet som enskild person och har 

liten omsättning och små ekonomiska resurser”. Utredningen betonade situationer som gäller 

när den starkare parten kan välja mellan skiljeförfarande och vanligt tvistemålsförfarande.46 

                                                                                                                                                                                     
44 Bernitz  a a  s 129 
45 SOU 1981:31 Avtalsvillkor mellan näringsidkare 
46 SOU 1981:31 s 92 ff 
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von Post är av den uppfattningen att HD här vill skapa en grundläggande regel, anledningen 

till den uppfattningen är att HD:s dom inleds med principiella resonemang. Vidare hävdar von 

Post att det grundläggande argumentet för jämkning bör vara ”att en ekonomisk svagare part 

kan betas rätten att få sin sak prövad om det finns en skiljeklausul i ett avtal”.47 von Post 

ställer sig frågande till huruvida valrätten har haft någon betydelse för utgången i målet. Flera 

andra författare menar att valfriheten av tvistlösningsmetod har haft betydelse för utgången i 

fallet. von Post anser att HD:s motivering inte är övertygande. Han tycker inte att 

valmöjligheten utgör någon belastning för köparen, utan tvärtom. Han menar således att 

”passusen om valfrihet saknar praktisk betydelse för honom och att den därför inte heller bör 

tillmätas betydelse av bedömningen av detta eller andra liknande fall”. Istället anser han att 

den väsentliga grunden för jämkning var den underlägsna ställningen ur ekonomisk synpunkt.  

 

Vi instämmer i von Posts resonemang gällande osäkerheten kring vilken betydelse valfriheten 

har haft för utgången i målet. Vi anser att de andra omständigheterna såsom partens 

begränsade ekonomi, hans oerfarenhet gällande handelsavtal och att skiljeklausulen var 

ensidigt utformad till förmån för företaget istället är de avgörande faktorerna. Vår uppfattning 

grundas på HD:s domskäl, som vi anser vara tillräckligt tydliga. Även omständigheten att G 

inte hade någon annan leverantör att vända sig till påverkar HD:s bedömning att G intar en 

underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Detta anser vi påminna om att SAPA intar en 

monopolliknande ställning, varför underlägsen ställning föreligger i ännu högre grad.  

 

4.3 NJA 1983 s 332, Remburs 

Fallet gäller frågan om 36 § AvtL kan tillämpas på ett villkor knutet till en 

borgensförbindelse. Banken yrkade förpliktande för Philip L och Ingemar S att solidariskt till 

banken utge belopp för en remburs. Philip L medgav yrkandet. Ingemar S bestred yrkandet. 

Tvisten gällde huruvida banken hade rätt att ändra villkoren i rembursen utan 

borgensmannens godkännande. Fallet rörde sig om nya LEE-jeans som skulle levereras till 

Ingemar S, men banken ändrade varorna till att istället omfatta begagnande jeans och 

jeansjackor. 

 

HD anförde till en början att banken haft ensam beslutanderätt gällande ändringar i remburs 

och att om villkoret ges en så vidsträckt innebörd som banken åberopar, skulle Ingemar S bli 

betalningsskyldig, trots att varorna ”väsentligt avvek från dem han hade köpt”. Vidare 

                                                           
47 von Post a a s 239 
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anfördes, efter inhämtade yttranden från Bankinspektionen och Svenska Bankföreningen, att 

villkoret skiljer från vad som är brukligt hos andra banker vid ingående av 

rembursförbindelser. Dessutom har villkoret ”utformats av banken, som i avtalsförhållandet 

får anses ha intagit en överlägsen ställning i förhållande till Ingemar S”. Slutligen lade HD 

vikt vid att innebörden av villkoret inte närmare diskuterats mellan parterna. På grund av detta 

ansågs villkoret oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid avtalets tillkomst och 

lämnades därför utan avseende. 

 

von Post anser att målet, trots den mycket speciella situationen, har ett påtagligt 

prejudikatvärde i de fall där kombinationen dominans, ensidig beslutanderätt och säregna 

villkor förekommer.48  

 

Matthias André skriver i SvJT 1986 Strukturer i 36 § avtalslagen att ”HDs reaktion framstår 

som relativt måttlig mot bakgrund av bankens mycket oblyga, för att inte säga fräcka, hållning 

att, under de angivna omständigheterna fordra betalning av köparen”.49 

 

Vi instämmer med både von Post och André i deras uttalanden. Vi tycker att det är 

förunderligt att banken trodde sig kunna ha ett sådant avtal där de ensidigt kunde ändra alla 

villkor utan att rådgöra med borgensmannen. Banken borde enligt vår mening ha förstått att 

avtalet skulle anses vara oskäligt i en domstolsprövning. Att ensidigt ändra innehållet i avtalet 

på så sätt att det inte alls motsvarar den ursprungliga ordern borde rimligtvis inte vara 

godtagbart i något fall. Ingemar S framstår att vara i underläge gentemot banken, egentligen 

sägs inte mycket om hans företagsverksamhet, men HD säger i alla fall att banken varit 

överlägsen Ingemar S.  

 

4.4 NJA 1984 s 229, Skandia 

I fallet bedömdes frågan huruvida en skiljeklausul i en företagsförsäkring var tillämplig enligt 

36 § AvtL. Lars S, som bedrev en rörelse i vilken han utförde billackering, tecknade ett 

försäkringsavtal med Skandia. Mellan parterna fanns ett villkor som stadgade att vid 

uppkommandet av en tvist mellan parterna angående värdet på en skadad egendom skall 

värdet om det begärs av en part hänskjutas till avgörande av skiljemän. Skandia hade i fallet 

påkallat sådant avgörande. Lars S hade efter en brand fått sin verkstad totalförstörd. I målet 

                                                           
48 von Post a a s 174 
49 André, Matthias Strukturer i 36 § avtalslagen SvJT 1986 s 533 
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yrkade Lars S att Skandia skulle förpliktigas att betala ett större belopp än de redan hade 

betalat till honom. Lars S ansåg att skiljeklausulen var att betrakta som oskälig enligt 36 § 

AvtL. Skandia å sin sida yrkade att det i förevarande fall fanns rättegångshinder med 

hänvisning till skiljeklausulen och att tvisten därför skulle lösas i skiljedom.  

 

HD anförde att det var ett avtal mellan näringsidkare. Visserligen kommenterade HD att Lars 

S inte haft någon möjlighet att förhandla bort skiljeklausulen och att hans ställning från 

ekonomisk synpunkt påminde om en konsuments. Detta hade dock ingen betydelse då HD 

senare jämförde kostnadsrisken i ett skiljeförfarande och i en rättegång. HD kom fram till att 

”[p]å angivna skäl kan inte heller de av Lars S framförda kostnadssynpunkterna tillmätas 

sådan betydelse att skiljeklausulen rörande värderingen av skadan bör lämnas utan avseende”. 

HD betonade att domstolsprocessen till och med kan komma att bli dyrare än ett 

skiljeförfarande, och dessutom att ett skiljeförfarande är lämpligt vid sådana tvister om 

värdering. Efter beaktandet av kostnadsrisken fann HD att skiljeklausulen inte var oskälig.  

 

von Post har inget att invända mot fallet och dess utgång, men skriver dock i sin avhandling 

att Lars S faktiskt befann sig i underlägsen ställning. HD bedömde dock ur 

kostnadssynpunkten att han inte befann sig i underläge jämfört med vad som skulle ha gällt i 

allmän domstol. HD indikerade att om så skulle vara fallet, hade klausulen bedömts som 

oskälig.50  

 

Matthias André sammanfattar i SvJT 1986 Strukturer i 36 § avtalslagen inställningen till 

skiljeklausulen som så att då syftet är att motverka att den ekonomiskt svagare parten vill få 

tvisten rättsligt prövad så kan villkoret jämkas. I fall då kostnaden är hög också vid 

domstolsprövning kan skiljeklausulen godtas.51 

 

Vi anser precis som HD att kostnaden för Lars S skulle kunna bli lika hög eller till och med 

högre vid ett ordinärt domstolsförfarande då det kan vara fler instanser som ska utreda 

ärendet. I HD måste sakkunniga kallas in och det bidrar också till högre kostnader. Lars S 

befann sig i underlägsen ställning, men på grund av att klausulen enbart gällde värdet på 

skadad egendom fann HD den inte oskälig. Hade skiljeklausulen gällt vid tvister i övrigt tror 

vi att klausulen skulle ha ansetts som oskälig.  

                                                           
50 von Post a a s 247 
51 André a a s 535 
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4.5 NJA 1986 s 388, Södra Skogsägarna 

I rättsfallet bedömdes en skiljeklausul i ett förlikningsavtal mellan Nils M och Södra 

Skogsägarna AB (Södra) gällande ett patent på Nils M:s uppfinning. Nils M yrkade att 

förlikningsavtalet skulle jämkas enligt 36 § AvtL. Södra bestred detta och yrkade att Nils M:s 

talan skulle avvisas, då tvist enligt avtalet skulle avgöras av skiljenämnd.  

 

HD anförde att ”Nils M:s intresse i den tvist som har uppkommit är av kommersiell natur”.  

Vidare anförde HD att skiljeklausulen tydligt framgår av avtalet, som dessutom har tillkommit 

efter ingående förhandlingar där parterna varit företrädda av advokat. ”I målet har inte visats 

föreligga sådana förhållanden att Nils M kan anses inta en så underlägsen ställning som 

avtalspart att skiljeklausulen på grund härav bör lämnas utan avseende.” HD fann inte heller 

några övriga omständigheter som medförde att skiljeklausulen skulle anses oskälig. Besvären 

lämnades därför utan bifall. 

 

von Post skriver i sin avhandling att Nils M inte ansågs tillräckligt underlägsen. HD lägger 

vikt vid att Nils M har företrätts av advokat vid avtalets tillkomst. von Post ställer sig 

skeptiskt överlag till skiljeklausuler som drabbar småföretagare. Bara det faktum att parten 

överhuvudtaget invänder mot klausulen innebär att parten är i stånd att processa, men anser att 

skiljeförfarandet blir för dyrt. von Post hävdar därför att HD kräver en alltför underlägsen 

ställning för jämkning. Vidare hänvisar von Post till Acard-fallet52. Dessutom anser han att 

domstolen vid sin bedömning av underlägsenhet inte bör lägga för stor vikt vid att parten har 

haft advokathjälp. Istället bör ett avtal kunna jämkas, oavsett experthjälp, då parten befunnit 

sig i ekonomiskt och kunskapsmässigt underläge. Ifall bedömningen beror på om parten 

biträtts av sakkunnig hjälp eller inte bidrar detta till en formalistisk syn som leder till en skev 

bild av verkligheten. Den som drabbas av detta är i slutändan den svagare parten.53  

 

HD:s domskäl är i det aktuella fallet relativt kortfattade och vår slutsats utifrån fallet är att HD 

lagt störst vikt vid att Nils M har företrätts av advokat. Vi instämmer med von Posts åsikter att 

detta synsätt kan leda till stelbenthet i rättsystemet och den som till sist drabbas är trots allt 

den som befinner sig i underläge. Att von Post hänvisar till Acard-fallet tycker vi är 

missvisande på grund av att omständigheterna är annorlunda i det fallet. Vad gäller utgången i 

målet anser vi sålunda att HD har lagt för stor vikt vid att Nils M företrätts av en advokat. 

                                                           
52 se s 24 i denna uppsats 
53 von Post a a s 244 
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Visserligen har avtalet tillkommit efter förhandlingar, men detta får inte vara avgörande då 

det är möjligt att advokaten kan ha agerat försumligt. Således finner vi det möjligt att Nils M 

kan ha befunnit sig i underlägsen ställning. 

 

4.6 NJA 1987 s 639, Österlen-Hus AB 

I rättsfallet bedömdes frågan om tillämpningen av 36 § AvtL på en skiljeklausul i avtal mellan 

näringsidkare. Tvisten i målet gällde fordran på provision för försäljning av 

småhusbyggsatser. I skiljeklausul stadgades att tvister angående avtalet skulle avgöras av 

skiljenämnd. Ulla L anförde att hon inte hade någon kännedom om denna klausul och vid 

tillfället när hon hade skrivit under avtalet trodde hon att det var en helt normal bestämmelse i 

sammanhanget. Ulla L framförde även att hon inte hade någon juridisk hjälp när avtalet 

träffades. Vidare uttalade Ulla L att hon intog en underlägsen ställning i förhållande till 

Österlen-Hus AB. Bolaget bestred hennes yrkanden och hänvisade till skiljeklausulen. Ulla L 

ansåg att skiljeklausulen var oskälig och därför skulle lämnas utan avseende enligt 36 § AvtL.  

 

HD diskuterade bland annat att jämkning i regel inte kommer i fråga i situationer mellan 

jämställda näringsidkare som använt sig av skiljeklausuler i sitt avtalsförhållande. Vidare i 

domskälen angav HD att de båda var näringsidkare när avtalet ingicks, men att avtalet skilde 

sig mycket från ett avtal mellan jämställda näringsidkare och istället hade vissa likheter med 

ett anställningsförhållande. Ulla L ansågs därför ha samma behov av skydd som en 

konsument. Ulla L hade ingen erfarenhet av liknande avtal och ett skiljeavtal av det slag som 

åsyftas i rättsfallet har åtföljande kostnadsrisker som en konsument inte bör utsättas för. HD 

fastslog att skiljeklausulen enligt ovan anförda grunder var oskälig och lämnade den utan 

avseende. 

 

Bernitz för ett resonemang om att utgången i målet främst berodde på Ulla L:s  obetydliga och 

osjälvständiga verksamhet och att avtalet liknade ett anställningsförhållande eller att hon 

närmast kunde jämställas med en konsument.54 

 

Vår inställning till utgången i fallet stämmer väl överens med såväl HD:s som Bernitz 

tankegångar. Vi finner att Ulla L utan tvekan intog en underlägsen ställning i 

avtalsförhållandet. Vi anser att det skulle vara ett alltför hårt slag mot den enskilde individen 

om HD i detta fall bedömt skiljeklausulen som skälig.  
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4.7 NJA 1989 s 346, Pälsbolaget 

I fallet bedömdes bland annat tillämpningen av 36 § AvtL och huruvida ett försäkringsavtal 

gick att jämka med stöd av denna regel. Ett större antal pälsar som förvarades i Päls-bolagets 

kylutrymmen stals av okända gärningsmän. Bolaget hade företagsförsäkring i Hansa. Päls-

bolagets ägare Felix B anmälde stölden till Hansa och krävde försäkringsersättning. Hansa 

avböjde att utge sådan ersättning.  Päls-bolaget yrkade efter stämning av Hansa förpliktande 

för Hansa att till bolaget utge ersättning jämte ränta.  

 

HD bedömde att varken avtalets innehåll eller omständigheterna vid avtalets tillkomst – ”inte 

ens vid beaktande av den underlägsna ställning som Päls-bolaget intagit i förhållande till 

Hansa” – kan anses motivera tillämpningen av 36 § AvtL. Emellertid tas hänsyn till senare 

inträffade omständigheter. HD lade vikt vid att ”Felix B lagt ned en ovanligt långtgående 

omsorg på att förebygga stölder hos bolaget” och att ”det krävs otvivelaktigt ett ganska 

betydande mått av eftertanke från den ordinäre försäkringstagarens sida för att han skall inse 

räckvidden av begränsningarna i försäkringsgivarens ansvar”. Det faktum att det var på 

Hansas uppmaning som Päls-bolaget anlitade det aktuella bevakningsföretaget ges betydelse 

vid tillämpningen av 36 § AvtL. Dessa speciella omständigheter medför att det skulle vara 

oskäligt att åberopa de föreliggande begränsningar i försäkringsvillkoren. HD biföll därför 

Päls-bolagets yrkande. 

 

Jan Kleineman har i en artikel i Juridisk Tidskrift (JT) 1989-90:1 vid namn Jämkning av 

försäkringsavtal med stöd av 36 § avtalslagen riktat viss kritik mot HD:s bedömning av 

målet.55 Kleineman ifrågasätter anledningen till att HD beviljat prövningstillstånd. Utgången i 

målet ser likadant ut i alla tre instanser. Om HD enbart hade velat instämma i underrätternas 

bedömning av målet hade prövningstillstånd inte beviljats. Kleineman argumenterar: ”HD har 

således förbehållit sig att själv skriva – ja t o m skriva om – parternas avtal när avsaknaden av 

försäkringsskydd i det enskilda fallet, på grund av ‘speciella omständigheter’, framstår som 

oskäligt”.56 von Post skriver att Kleineman menar att försäkringsbolagen i framtiden måste 

räkna med ett särskilt ”HD-tillägg”.57 Kleineman ställer sig även frågande till om samma 

”ömkansvärde” skulle ha förekommit om stölden istället för hos en småföretagare hade skett 

hos ett börsnoterat företag eller större butikskedja. 

                                                                                                                                                                                     
54 Bernitz, Ulf Standardavtalsrätt s 87 f 
55 Kleineman, Jan Jämkning av försäkringsavtal med stöd av 36 § avtalslagen JT 1989-90:1 s 103 ff  
56 Kleineman a a s 108  
57 von Post a a s 179 



 23  

Vidare riktar Kleineman kritik mot HD:s användande av begreppet ”senare inträffade 

omständigheter”. Han anser att HD använder begreppet på ett missvisande sätt. Han anger 

följande: ”Att det rör sig om ‘speciella omständigheter’ kan inte betvivlas, men att få dessa till 

‘senare inträffade omständigheter’ är starkt”.58 von Post medger att HD uttryckt sig otydligt, 

men anser istället att HD syftat på ”omständigheter i övrigt” när de använde sig av ”speciella 

omständigheter”.59  

 

Christina Ramberg och Jan Ramberg skriver att den allmänna doktrinen har kritiserat detta 

fall och fallet bör därför troligtvis inte ses som att 36 § AvtL ska användas för 

avtalskorrigering då en av parterna är förtjänt av domstolens medömkan.60 

 

Vi anser det onödigt av HD att vara otydlig gällande begreppet ”senare inträffade 

omständigheter”, men tror ändå att von Post har uppfattat situationen rätt när han tolkar 

begreppet som att HD syftat på ”omständigheter i övrigt”. Faktumet att Felix B inte kunde 

vända sig någon annanstans för att erbjudas bättre villkor och skydd innebär enligt vår mening 

att försäkringsbolaget intar en monopolliknande ställning, vilket inte har gynnat Felix B:s 

underläge.  

 

Vi ser denna dom som ett sätt för HD att markera att den svagare parten i vissa särskilda 

situationer behöver skyddas. Detta tror vi är anledningen till att HD beviljade 

prövningstillstånd, trots att utgången var densamma som i lägre instanser. Ett 

prövningstillstånd hade kanske däremot inte, enligt vår mening, beviljats om det istället rört 

sig om ett betydligt större bolag. I fallet konstaterade HD att Päls-bolaget intagit en 

underlägsen ställning, men trots det är HD inte villig att tillämpa 36 § AvtL endast på de 

grunderna. HD tar istället hänsyn till senare inträffade omständigheter och bedömer 

begränsningarna i försäkringsvillkoren som oskäliga. Vi ställer oss frågande till om HD hade 

jämkat villkoren om de senare inträffade omständigheterna inte hade varit aktuella i fallet, 

utan endast omständigheten att Felix B befunnit sig i underlägsen ställning? Svaret blir 

troligtvis att HD ändå inte hade jämkat villkoren då de bedömde att den underlägsna 

ställningen inte var relevant för målet.  

                                                           
58 Kleineman a a s 108 
59 von Post a a s 179 
60 Ramberg, Christina & Ramberg, Jan Avtalsrätten – en introduktion  s 90 
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4.8 NJA 1992 s 290, Acard 

Fallet berörde frågan om en skiljeklausul skulle lämnas utan avseende enligt 36 § AvtL. 

Förhållandet mellan näringsidkarna Lars L och Acard reglerades i ett franchiseavtal. I 

franchiseavtalet fanns en skiljeklausul som stadgade att tvister skulle avgöras i skiljenämnd. 

Lars L yrkade att bolaget skulle utge ersättning jämte ränta. Bolaget yrkade att avtalet 

innehöll en skiljeklausul och därför skulle avgöras av skiljenämnd, vilket bestreds av Lars L. 

 

HD uppgav, med åberopande av prop 1975/76:81 s 147 och med hänvisning till tidigare 

redovisade rättsfall61, att det får anses som huvudregel att skiljeklausuler vanligtvis står sig i 

avtal mellan näringsidkare, men att motsatsen gäller i förhållande till konsumenter. I ett 

franchiseförhållande är avtalen av kommersiell natur. Parterna kan dock inte anses likställda, 

det ligger i sakens natur att franchisetagaren intar en underlägsen position. Vanligtvis 

föreligger inget tvång för franchisetagare att ingå avtal. Avtalen medför ett avsevärt 

ekonomiskt åtagande för franchisetagaren. HD ansåg på grund av det anförda att det inte 

fanns några skäl att lämna en skiljeklausul utan avseende generellt sett. HD lämnade besvären 

utan bifall, men nämnde dock att i vissa fall kan ett annat ställningstagande vara påkallat, ”t 

ex om avtalet har likheter med ett anställningsförhållande eller då en resurssvag 

franchisetagare behöver samma skydd som en konsument mot kostnadsriskerna med ett 

skiljeavtal”. 

 

Enligt von Post föreligger en liknande situation gällande underlägsen ställning som i ovan 

redovisade SAPA-fallet, NJA 1979 s 666. HD har i detta fall, enligt von Posts åsikt, skärpt 

kraven för jämkning, det vill säga åsidosättande av skiljeklausuler. von Post antyder att ”en 

glidning i rättsläget förefaller […] ha skett”.62 von Post uttalar sig att ”i detta fall jämkade 

man inte, trots att de omständigheter som tidigare lett till jämkning, i första hand i NJA 1979 s 

666, SAPA, i stort sett även förelåg nu”.63  

 

Utgången hade enligt HD kunnat vara annorlunda om Lars L. hade behövt samma skydd som 

en konsument mot kostnadsriskerna med ett skiljeavtal. von Post ställer sig frågande till vilka 

förhållanden som ska råda i sådana fall. ”En person kan helt enkelt inte befinna sig i ett mer 

utsatt läge än käranden i målet.” HD:s uttalande synes, enligt von Post, ”främst syfta till att på 

                                                           
61 Se i denna uppsats s 16, NJA 1979 s 666, s 18, NJA 1984 s 229, s 21, NJA 1987 s 639 
62 von Post a a s 245 
63 von Post a a s 245 
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pappret inte helt stänga möjligheten till jämkning i kommersiella förhållanden, trots att man 

genom detta beslut de facto gjort det, när det gäller avtal mellan näringsidkare”.64  von Post 

sammanfattar rättsläget, liksom Kurt Grönfors uttalar i sin bok Avtalslagen, att skiljeklausuler 

numera bara bör jämkas i extrema fall.65  

 

Till en början uppmärksammar vi att HD har beaktat SAPA-fallet, men att de funnit att andra 

omständigheter förelegat i detta fall. Enligt oss verkar von Post anse att ”i stort sett” samma 

omständigheter som i SAPA-fallet förelåg även i detta fall och att HD därför nu fattat ett 

beslut som strider mot tidigare prejudikat. Anledningen till utgången i målet, som vi ser det, 

beror på att fallet handlar om en franchisetagare och att dessa till sin natur intar en 

underlägsen ställning. Detta innebär att det är helt normalt i sitt sammanhang och att det inte 

finns några skäl till jämkning därav. I rättsfallet framkommer även att franchising blivit ett 

vanligt förekommande affärsfenomen. Detta tror vi kan bidra ytterligare till att HD väljer att 

hålla en sträng linje. 

 

Vår uppfattning gällande rättsutvecklingen som åskådliggörs i detta mål är att kravet för att ett 

villkor ska anses som oskäligt är för högt. Enligt vår mening är Lars L att anse som 

underlägsen gentemot Acard. Vi anser att HD genom denna dom på ett tydligare sätt visat var 

gränsen går när en skiljeklausul kan jämkas i ett näringsidkarförhållande. Vi instämmer med 

von Post till en viss del, framförallt när det handlar om att kraven för att jämka en 

skiljeklausul har blivit för höga för den som är svagare att bedömas vara i underlägsen 

ställning. Vi håller däremot inte med om att rättsläget förändrats så till den grad att SAPA-

domen inte längre gäller, om det nu är det von Post åsyftar. Detta grundar vi på, som vi 

tidigare nämnt, att andra omständigheter förelåg i detta fall. Slutligen finner vi att HD i 

domskälen lämnar öppet för framtida fall att det ändå går att påverka i situationer som 

påminner om anställningsförhållande och andra konsumentliknande förhållanden. 

 

4.9 NJA 1994 s 381 

I fallet tog HD ställning till vilken informationsskyldighet ett kontokortsföretag hade 

gentemot en borgensman. L.F. tecknade för en kontokortskredit en borgensförbindelse såsom 

för egen skuld. Efter att ha sålt alla aktier i gäldenärsbolaget vidtog han inga åtgärder med 

anledning av borgensförbindelsen. Därefter utfärdades tre kort knutna till det aktuella kontot. 

                                                           
64 von Post a a s 245 f 
65 Grönfors, Kurt Avtalslagen s 242 
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Gäldenärsbolaget kom därefter i dröjsmål med betalningarna. Eurocard yrkade förpliktande 

för L.F. att utge beloppet jämte ränta. L.F. bestred yrkandet och gjorde gällande att 

borgensförbindelsen i sin helhet, eller i andra hand, visst villkor i denna ska lämnas utan 

avseende med stöd av 36 § AvtL.  

 

HD uppgav att det vid en borgensförbindelse uppstår ett kontraktsförhållande som innebär 

förpliktelser för båda parter. HD har i tidigare fall66 prövat frågan hur försummelse från 

borgenärens sida påverkar borgensmannens skyldighet att infria borgensförbindelsen. 

Borgenären har då ansetts ha en skyldighet att se till att borgensmannens regressrätt gentemot 

gäldenären inte går förlorad. ”I fall då en borgenär underlåter att göra vad som rimligen kan 

krävas för att borgensmannens rätt skall tillvaratas kan denne bli fri från sitt betalningsansvar 

mot borgenären i den mån försummelsen orsakat borgensmannen skada i fråga om 

regressrätten.” I detta fall lade HD vikt vid att L.F. varit näringsidkare och ensamägare till 

bolaget. Han hade dessutom inte meddelat eller på annat sätt gett kännedom till Eurocard om 

att bolaget bytt ägare. Eurocard har därför haft fog att anta att L.F. känt till 

kontokortskreditens utveckling. Eurocard har därmed ej agerat försumligt. Någon 

omständighet för att jämka borgensåtagandet enligt 36 § AvtL förelåg således inte enligt HD. 

 

Kleineman kommenterar detta rättsfall i artikeln Sanktionsmedel mot vårdslösa banker och 

andra professionella kreditgivare i JT67 och nämner att han är tillfredsställd över att HD har 

varit restriktiva gällande culpabedömningen i fallet.  Kleineman beaktar även konsekvenserna 

av en dom med motsatt utgång. En sådan dom skulle ha medverkat till en stor osäkerhet bland 

kreditgivarna och därmed även svårigheter för företag att fortsättningsvis erhålla kredit. 

Att HD har tagit ställning till att L.F. inte befunnit sig i underlägsen ställning tycker vi är en 

korrekt bedömning. Det är enligt oss uppenbart att det var L.F:s plikt att underrätta Eurocard 

om överlåtelsen och hans handlande har därför varit oansvarigt. Vidare instämmer vi  i 

Kleinemans resonemang gällande konsekvenserna av en dom i motsatt riktning. 

 

4.10 NJA 1999 s 408, Skötselborgen 

I fallet bedömdes frågan huruvida betalningsskyldighet kunde jämkas enligt 36 § AvtL. 

Rättsfallet rör ett borgensåtagande på drygt sju miljoner kronor som L.S. och A-C.S. tecknat 

                                                           
66 NJA 1992 s 351 och NJA 1993 s 163, ej relevanta för denna uppsats 
67 Kleineman, Jan Sanktionsmedel mot vårdslösa banker och andra professionella kreditgivare JT 1994-95 s 237 
f 
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för ett av dem ägt bolag. Detta rörde sig därför om så kallad ägar– eller skötselborgen. Det var 

Retriva Kredit Aktiebolag som krävde borgensmännen på restskulden som efter en 

pantrealisation hade stannat vid cirka fyra miljoner kronor. Med stöd av 

borgensförbindelserna krävde man dem på pengar. L.S. och A-C.S. bestred Retriva Kredit 

Aktiebolags yrkande och hävdade bland annat att med stöd av 36 § AvtL borde 

borgensförbindelserna jämkas eller lämnas utan avseende eftersom de var oskäliga.  

 

HD fastslog i detta rättsfall att L.S. och A–C.S. var i underlägsen ställning gentemot banken 

när borgensavtalen slöts. HD framhöll i domskälen, med hänvisning till proposition, att 

”[b]eaktas 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”. I domskälen tog HD vidare upp bland annat att banken har varit skyldig att iaktta 

Finansinspektionens allmänna råd om borgensförbindelser. ”Banken har varit skyldig att 

beakta dessa allmänna råd vid kreditprövningen och bedömningen av vilken säkerhet i form bl 

a av borgen som banken skulle kräva för att ge kredit.” Med hänvisning till propositionen 

angav HD att detta förhållande ska beaktas vid tillämpning av 36 § AvtL för att uppnå större 

parallellitet mellan civilrättslig och näringsrättslig lagstiftning. HD ansåg att banken hade 

handlat i strid med Finansinspektionens allmänna råd, då det måste ha ”framstått som 

uppenbart för banken att L.S. och A-C.S. inte på långt när skulle kunna betala det 

kreditbelopp som banken stod i begrepp att bevilja fastighetsbolaget, om de enligt åtagandena 

själva krävdes på betalning.” Banken begärde och accepterade ändå de till ansvarsbelopp 

obegränsade borgensförbindelserna och på grund av detta måste banken anses ha handlat i 

strid mot Finansinspektionens allmänna råd. HD ansåg att beloppet skulle jämkas då det 

ansågs vara för betungande för borgensmännen och betalningsplikten blev således en miljon 

kronor. 

 

von Post uppmärksammar att HD i detta mål använt sig av begreppet ”småföretagare” och tror 

därför att det kommer att läggas allt större vikt vid begreppet underlägsen ställning i framtida 

bedömningar av liknande mål.68 Han anser även att rättsfallet borde innebära att domstolarna 

fortsättningsvis ska ta hänsyn till allmänna råd i den näringsrättsliga lagstiftningen vid 

tillämpning av generalklausulen.69 

 

                                                           
68 von Post a a s 112 ff 
69 von Post a a s 233 



 28  

Vi anser att banken har agerat vårdslöst när de lånat ut ett så anmärkningsvärt högt belopp 

trots de bristande förutsättningarna hos låntagarna. Att banken inte heller har följt de allmänna 

råden gällande kreditprövning anser vi vara negligerande från bankens sida. Vi tycker att HD 

har gjort en korrekt bedömning i fallet och att banken därmed får ta konsekvenserna av sitt 

handlande. Vi instämmer i HD:s domskäl då låntagarna var underlägsna banken redan då 

borgensförbindelserna slöts, samt att banken borde ha insett att låntagarnas ekonomi inte 

skulle komma att förbättras inom en överskådlig tid. Att HD i detta mål faktiskt använt sig av 

begreppet småföretagare anser vi tyda på att man från domstolsväsendets sida verkligen 

betonar att småföretagare kan vara i behov av samma skydd som konsumenter. Efter HD:s 

ställningstagande ställer vi oss frågande till om denna utvecklingen i framtiden kan leda till att 

lagstiftningen utökas till att även innefatta rekvisitet småföretagare?  
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5 Slutdiskussion 

I denna del av uppsatsen kommer vi att urskilja tendenser i bedömningar gällande begreppet 

underlägsen ställning och hur detta har tillämpats i praxis. 

 

Avtalslagen har formats i överensstämmelse med utvecklingen i samhället. Mellan dessa 

samverkande faktorer kan en koppling göras till utvecklingen i rättspraxis. Vi har under 

rättsfallstudien på ett översiktligt sätt kunnat se hur rättsutvecklingen kommit att präglas av 

samhällsutvecklingen. Avtalslagen har som tidigare nämnts en liberalistisk prägel, men vi har 

fått uppfattningen att den på senare tid har kommit att påverkas av socialdemokratins styre i 

samhället. Detta grundar vi på de alltmer påtagliga skyddsaspekterna och 

jämlikhetsaspekterna som vi sett i bland annat förarbetena och domstolarnas tillämpning. 

Precis som vi konstaterat så skedde en stor förändring i samhället efter andra världskriget. 

Välfärdssamhället fortsatta framväxt ledde till ökad konsumtion och förbättrad 

levnadsstandard. Större krav kom därför att ställas på näringslivet från både samhället och 

lagstiftaren. En önskan om större skydd gentemot konsumenter fanns, som senare utvecklades 

till att omfatta även andra grupper som generellt sett är svaga. Detta skydd har kommit att 

innefatta även småföretagare som under de senaste decennierna blivit en allt större grupp i 

samhället. Det är framförallt, som vi ser det, 36 § AvtL som inom avtalssituationer kommit att 

utgöra detta skydd. 

 

Generalklausulen 36 § AvtL stadgar som sagt i korthet70 att avtal kan jämkas eller förbises om 

en part intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet och om avtalet är oskäligt för den 

svagare parten. Syftet med paragrafen är inte att alla oskäliga avtal ska kunna jämkas, utan 

endast de avtal där partsbalansen har rubbats påtagligt. Prop 1975/76:81 framhåller att 

jämkning kan var motiverat i affärsförhållanden och att generalklausulen kan tillämpas i 

sådana avtal, dock med större försiktighet än vad som gäller i konsumentförhållanden.  

 

Att generalklausulen är så pass allmänt hållen innebär både för- och nackdelar. Vi anser dock 

att den är väl formulerad och tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till den utveckling 

som sker i samhället och därmed också rättspraxis. Flexibiliteten gör att vi kan se att det finns 

en möjlighet att från lagstiftarens håll att i framtiden låta lagtexten specifikt omfatta rekvisitet 

”småföretagare”. En nackdel som vi kan se med ett eventuellt införande är att man samtidigt 

                                                           
70 För en mer utförlig redogörelse av paragrafen se s 8 i denna uppsats 
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begränsar sig genom att klart fastställa en definition och att flexibiliteten till viss del går 

förlorad. Detta skulle kunna medföra att vissa grupper kan få svårare att omfattas av 

definitionen och därmed fråntas rätten till skydd. Som nämnts i förarbetena har det varit upp 

till domstolarna att dra upp gränserna för hur och när generalklausulen ska kunna användas, 

vilket tydliggjorts i rättsfallen. 

 

5.1 Analys av begreppet underlägsen ställning 

Efter att ha studerat begreppet underlägsen ställning i doktrinen har vi inte funnit någon direkt 

definition av begreppet som sådant, utan ofta förekommer olika uppräkningar av grupper 

såsom till exempel konsumenter, näringsidkare, privatpersoner, lantbrukare, fiskare, 

skogsarbetare, hantverkare, arbetstagare, uppdragstagare, hyresgäster, förläggare, 

småföretagare med flera. 

 

Bernitz nämner att det finns en kärngrupp som vanligtvis kan ses som småföretagare såsom 

till exempel mindre butiker, reparationsrörelser, hantverkare, bönder och självständiga 

utövare av fria yrken. För att kunna avgöra vem som är småföretagare och befinner sig i 

underlägsen ställning bör man se till de ekonomiska omständigheterna samt 

avtalsförhållandets karaktär. I de rättsfall som vi har behandlat kan vi se att HD inte förrän i 

1999 års fall uttalat och använt sig av begreppet småföretagare. I alla de tio fallen rör det sig 

om, såsom vi tolkat det, enskilda småföretagare som hamnat i tvist med större företag. 

 

Det finns ytterligare relevanta omständigheter som har presenterats i studien. Dessa rör sig om 

ett flertal faktorer som domstolen bör tar hänsyn till när de har att bedöma om en svagare part 

befinner sig i underlägsen ställning. Efter att ha studerat de olika rättskällorna, främst 

doktrinen, har vi här nedan ställt upp en lista över omständigheter som kan vara till hjälp för 

att kunna bedöma underlägsen ställning: 

 

- Parternas resurser och deras ekonomiska kapacitet, där domstol beaktar huruvida 

parternas resurser och kapacitet skiljer sig åt.  

- Kunskap om det relevanta avtalsområdet, där domstol beaktar hur parternas kunskaper 

ser ut inom det aktuella avtalsområdet.  

- Egenskaper och färdigheter, där domstol beaktar om parterna besitter juridiska 

kunskaper, vilket kan göra det svårt för en part att hävda underlägsen ställning.  
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- Juridiska rådgivare, innefattar den omständigheten att man har biträtts av jurist eller 

advokat under avtalets upprättande. Detta kan påverka bedömningen av den 

underlägsna ställningen. 

- Social och ekonomisk ställning, där domstol beaktar både hur parternas sociala och 

ekonomiska ställning ser ut. Som exempel kan nämnas att en privatperson som har 

stora resurser och sluter avtal med ett litet småföretag med knappa resurser, troligtvis 

inte kan anses som underlägsen. 

- Relationen mellan parterna, här beaktar domstolarna den ekonomiska omständigheten 

och avtalsförhållandets karaktär. Ett exempel som tidigare nämnts är att ett företag 

med ett hundratal anställda knappast kan ses som ett småföretag, men ändå kan anses 

vara i underlägsen ställning i relation till ett större företag.  

- Beroendeställning mellan företagen, i vilken domstolarna beaktar huruvida företagen 

har långvariga avtalsförhållanden mellan sig.  

 

Domstolen bör i skälighetsbedömningen ta hänsyn till helheten i avtalsförhållandet. Vidare 

ska även andra faktorer beaktas såsom hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid 

avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden samt omständigheter i övrigt. Enligt Jansohn 

& Kjellin krävs för att ett avtal ska anses oskäligt att det är ”en etiskt icke godtagbar obalans”. 

Detta tolkar vi som att ett avtal kan anses oskäligt om det uppstått en obalans som är moraliskt 

oriktig. Som exempel kan anges att då ett litet företag avtalar med ett stort företag uppstår en 

obalans, men denna balans är etiskt godtagbar, annars skulle inga affärer kunna göras med 

några andra än lika stora företag. Det är när den starkare parten utnyttjar sitt överläge som 

obalansen blir etiskt icke godtagbar, det vill säga oskälig, och jämkning kan aktualiseras. 

 

5.2 Övergripande rättsfallsanalys      

För att lättare få en översikt över utgången i rättsfallen och vad de har behandlat, finns här 

nedan en rättsfallsöversikt: 

 

I nedanstående rättsfall har HD ansett den svagare parten befinna sig i relevant underlägsen 

ställning: 

NJA 1979 s 666, SAPA (Skiljeklausul) 

NJA 1983 s 332, Remburs (Villkor i borgensförbindelse) 

NJA 1987 s 639, Österlen-Hus AB (Skiljeklausul) 

NJA 1999 s 408, Skötselborgen (Betalningsskyldighet enligt borgensförbindelse) 
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I nedanstående rättsfall har HD inte ansett den svagare parten befinna sig i relevant 

underlägsen ställning: 

NJA 1979 s 483, Bergman & Beving (Friskrivningsklausul) 

NJA 1984 s 229, Skandia (Skiljeklausul) 

NJA 1986 s 388, Södra Skogsägarna (Skiljeklausul) 

NJA 1989 s 346, Pälsbolaget (Begränsningar i försäkringsvillkor) 

NJA 1992 s 290, Acard (Skiljeklausul) 

NJA 1994 s 381 (Informationsskyldighet till kontokortsföretag) 

 

Som synes är det endast fyra fall som har jämkats bland annat på grund av underlägsen 

ställning. I tidigare avsnitt har vi analyserat varje rättfall var för sig, för att nu kunna visa på 

vilka övergripande tendenser vi har kunnat urskilja i HD:s bedömningar. De omständigheter 

som vi i nedanstående stycken tar upp är de som vi har uppmärksammat att HD har tagit 

hänsyn till i sina bedömningar av om parten intar en underlägsen ställning, och om den 

aktuella klausulen eller avtalsvillkoret skall jämkas eller förbises. 

 

I flera fall där HD har ansett ena parten befinna sig i relevant underlägsen ställning har de 

höga kostnaderna som ett skiljeförfarande skulle medföra varit en bidragande orsak till 

utgången i målen. Vi har även lagt märke till att HD lagt vikt vid att avtalsvillkoret utformats 

ensidigt från den starkare parten, samt att denna part har ensidig valrätt att välja hur tvisten 

ska avgöras. Vidare beaktar HD om obalans råder mellan parterna och om förhållandet inte är 

jämbördigt när avtalet träffas. Dessutom beaktas huruvida den ena parten ensidigt har kunnat 

ändra i avtalet samt om parternas ekonomiska tillgångar skiljer sig åt.  

 

I fallen har vi även kunnat utläsa att det har varit av stor betydelse för domsluten huruvida 

klausulen eller villkoret har diskuterats mellan parterna. Dessutom har klausulens eller 

villkorets placering i avtalet haft betydelse. HD har även tagit hänsyn till sedvänja och 

handelsbruk inom den aktuella branschen för fallet. Ytterligare omständigheter som HD 

beaktar är om den starkare parten intar en monopolliknande ställning på marknaden. Slutligen 

tar HD hänsyn till helheten i avtalssituationen när de gör sin bedömning. I 1999-års fall 

använder sig HD till slut av de båda formuleringarna ”småföretagare” och ”underlägsen 

ställning” i sina domskäl. Att de gör så anser vi tyda på att HD numera öppet tar ställning till 

att småföretagare, liksom konsumenter, faktiskt är skyddsvärda. 
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I de övriga fallen där HD ansett att relevant underlägsen ställning inte föreligger har de först 

och främst gjort en helhetsbedömning av avtalssituationen. Vi har lagt märke till att HD i 

vissa fall jämfört avtalet med andra standardavtal inom samma bransch. I Bergman & Beving-

fallet fann man till exempel att avtalet inte var oskäligt efter en sådan jämförelse.  Vidare har 

HD yttrat att klausuler som är giltiga i konsumentförhållanden även bör vara giltiga i 

näringsidkarförhållanden om inte starkt vägande skäl talar emot detta. Vidare 

uppmärksammande HD att ekonomiska skillnader kan ha betydelse, men att detta måste 

ställas mot det faktum att båda parterna kan ha dragit fördelar av avtalet och att partsbalansen 

därför inte rubbats på ett oskäligt sätt.  HD har även i ett annat fall beaktat kostnadsrisken 

med olika tvisteförfaranden och då kommit fram till att det inte alltid blir dyrare med ett 

skiljeförfarande, varför kostnadsrisken inte är oskäligt i sig.  

 

HD har även tagit hänsyn till huruvida avtalen är av kommersiell natur. Detta beror på, som vi 

tolkat det, att det ställs högre krav för oskälighet i dessa förhållanden jämfört med 

konsumentförhållanden. Till exempel kan man i franchiseförhållanden räkna med en naturlig 

underlägsen position. Andra aspekter som HD bedömt är om klausulen har framgått tydligt i 

avtalet och om parterna har biträtts av advokat. HD har även beaktat senare inträffade 

omständigheter, i till exempel Pälsbolags-fallet ser HD till den nedlagda omsorgen på 

förebyggande arbete och anser att det skulle vara oskäligt att begära att försäkringstagaren 

skulle ha insett begränsningen i försäkringsvillkoret. När det gäller borgensförbindelser 

konstaterar HD att det uppstår förpliktelser för båda parter och att det är borgensmannens 

ansvar att meddela om ändrade förhållanden, om inte detta skulle vara uppenbart för 

gäldenären. 

 

Av detta drar vi slutsatsen att huvudregeln dock ändå är att klausuler generellt sett står sig 

mellan näringsidkare. När det gäller begreppet underlägsen ställning kan det i vissa fall vara 

svårt att utläsa ur HD:s domar vad begreppet egentligen innebär. Det vi har kunnat utläsa är 

att det är svårt att tydligt säga vad som menas med underlägsen ställning, men att det främst 

beror på relationerna och omständigheterna i det enskilda fallet i förhållande till de övriga 

rekvisiten i 36 § AvtL, se ovan uppställda lista som är till hjälp vid bedömning av underlägsen 

ställning. 

 

Under uppsatsens gång har vi uppmärksammat att ett flertal av dessa avtalsrättsliga fall rör sig 

om skiljeklausuler. Av de fem skiljeklausulsfall vi har studerat är det bara i NJA 1979 s 666, 
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SAPA och NJA 1987 s 639, Österlen-Hus AB som HD har ansett skiljeklausulerna vara 

oskäliga. Generellt sett, baserat på de rättsfall vi studerat, kan man säga att skiljeklausuler inte 

är oskäliga. Skiljeklausulerna har ofta förhandlats fram mellan företrädare för båda parternas 

intressen. En skiljeklausul ses inte som särskilt betungande i näringsidkareförhållanden, till 

skillnad från konsumentförhållanden. Detta har framförallt visats i de tre övriga fallen. Vi har 

även kunnat se att då HD jämfört kostnadsaspekten mellan skiljeförfarande och 

domstolsförfarande så har skiljeklausuler godtagits i fall då kostnadsrisken är hög även vid 

domstolsförfaranden, men jämkats då klausulens syfte varit att motverka att den svagare 

parten vill få saken prövad inför domstol. Ytterligare har vi uppmärksammat att HD, bland 

annat i SAPA-fallet, har jämkat en skiljeklausul då den ger den starkare parten rätt att ensidigt 

bestämma tvisteförfarande. Dock gäller detta bara om den svagare näringsidkaren intar en 

konsumentliknande position i avtalsförhållandet. 
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6 Slutsatser 

I detta avsnitt kommer vi att dra slutsatser utifrån vår uppsats för vad begreppet underlägsen 

ställning innebär samt när det är tillämpligt. Vidare ämnar vi klargöra vilka omständigheter 

som påverkar bedömningen i de rättsfall som uppsatsen belyst. Det innebär en hel del 

svårigheter att kortfattat kunna förklara begreppet underlägsen ställning, särskilt eftersom 

begreppet är beroende av en rad olika omständigheter i det enskilda fallet. Av de få fall vi har 

studerat är det svårt att dra generella slutsatser, eftersom det empiriska materialet har varit 

begränsat. Detta har medfört att de slutsatser vi ändå drar innehåller en viss osäkerhet.  

 

Uppsatsen har utgått från två frågor, vilka var: 

- Vad innebär begreppet underlägsen ställning enligt 36 § avtalslagen, främst med betoning 

på småföretagarnas situation? 

- Vilka omständigheter i förhållande till begreppet underlägsen ställning kan man urskilja 

som leder till jämkning eller förbiseende av ett avtalsvillkor enligt 36 § avtalslagen då 

småföretagarna åsyftas? 

 

Gällande rättsläget angående när underlägsen ställning kan anses vara orsak till att jämka eller 

lämna ett avtal utan avseende kan vi konstatera att det till en början kan te sig relativt oklart. 

Efter att ha redogjort för framförallt von Posts argument och studerat praxis samt doktrin har 

vår uppfattning ändrats. Vi har sammanfattningsvis kommit fram till att trots att rättskällorna 

kan te sig oklara tycker vi oss kunna säga att HD ändå håller en tydlig linje och inte har ändrat 

rättsläget på något dramatiskt sätt.  

 

De viktigaste omständigheterna som vi har lyckats utläsa ur rättsfallen att HD har tagit hänsyn 

till i sin bedömning i de fall där relevant underlägsen ställning har ansetts föreligga är 

följande71:  

 

- att ett skiljeförfarande kan innebär höga kostnader för en småföretagare 

- om avtalsvillkor är ensidigt utformade av den starkare parten 

- om den starkare parten har ensidig valrätt att välja tvisteförfarande 

- om förhållandet mellan parterna är ojämbördigt, till exempel ekonomiskt sett eller då ena 

parten intar en konsument- eller anställningsliknande ställning 

                                                           
71 Jämför med listan på s 30 i denna uppsats 
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- om klausulen inte har diskuterats närmare mellan parterna 

- om klausulen har en föga framträdande placering i avtalet 

- om den starkare parten har en monopolliknande ställning på marknaden 

- dessutom tas hänsyn till sedvänja och handelsbruk mellan parterna och inom branschen 

- slutligen gör HD en helhetsbedömning av dessa omständigheter för att kunna bedöma om 

avtalet är oskäligt när en person befinner sig i underlägsen ställning. 

 

Även om ett flertal av dessa omständigheter är uppfyllda så krävs det, som vi har tolkat det, 

att den starkare parten faktiskt utnyttjat sitt överläge på ett oskäligt sätt. En viktig aspekt som 

tål att upprepas är att underlägsen ställning inte kan tolkas enskilt, utan bör ställas i relation 

till huruvida parten intar en underlägsen ställning i förhållande till den andra parten i det 

enskilda fallet. Detta innebär att alla näringsidkare kan inta en relevant underlägsen ställning i 

förhållande till sin motpart.  

 

Sammantaget, efter att ha analyserat vad begreppet underlägsen ställning innebär, har vi 

kommit fram till att vi till viss mån har en så kallad tigande källa. Visserligen har det funnits 

relativt gott om litteratur på området, men texterna har varit begränsade gällande det specifika 

begreppet underlägsen ställning. Doktrinen hänvisar till stor del till rättspraxis och de 

skälighetsbedömningar som görs där. Det har tidigare i uppsatsen nämnts att det är upp till 

domstolen att bedöma huruvida en part befinner sig i underlägsen ställning. Detta innebär att 

vi inte har kunnat få fram några tydliga svar på våra frågor i uppsatsen, utan istället har vi 

försökt beskriva omständigheter som kan leda till att en domstol bedömer att en part befinner 

sig underlägsen ställning. Trots att de svar vi lyckats urskilja är vaga anser vi att vägen hit har 

varit givande och lärorik för oss. 
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