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Sammanfattning 

För knappt ett år sedan fann Norges högsta domstol i ett uppmärksammat 

pleniavgörande att DNB Bank hade ingått ett oskäligt investeringsavtal med 

småspararen Røeggen. Domen är intressant för svenskt vidkommande i förhållande till 

både oskälighetsbedömningen och valet av rättsföljd. Syftet med uppsatsen är att utifrån 

ett praktiskt perspektiv analysera oskälighetsbedömningen och innebörden av ogiltighet 

enligt 36 § avtalslagen. Det sker genom en utredning av den oskälighetsbedömning som 

leder fram till att ett avtal ogiltigförklaras. Vidare företas en analys av ogiltighetens 

rättsverkningar. Slutsatsen är att betydelsen av ogiltighet enligt 36 § skiljer sig från 

övriga ogiltighetsregler i avtalslagen. Normalfallet vid en tillämpning av 36 § är att 

rättshandlingen blir ogiltig för framtiden, medan huvudregeln för de traditionella 

ogiltighetsgrunderna är att alla prestationer ska gå åter.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

När en domstol finner att avtalet den ska bedöma är oskäligt finns flera olika sätt att 

närma sig problemet. Domstolen kan exempelvis välja att ändra villkor i avtalet för att 

uppnå skälighet. Den kan också anse det nödvändigt att ogiltigförklara hela avtalet. Ofta 

stannar dock diskussionen precis här – när det oskäliga elementet är identifierat och 

rättsföljden är beslutad. Dessa bedömningar är nödvändiga för att domstolen ska kunna 

tillämpa lagen i en given situation, men en viktig fråga förblir obesvarad – vad innebär 

rättsföljden? 

Høyesterett i Norge meddelade under år 2013 dom i tvisten mellan småspararen 

Ivar Petter Røeggen och DNB Bank.
1
 Tvisten rörde en investering i en sammansatt 

sparprodukt, vilken Røeggen gjorde på basis av den lovande information som banken 

gav honom. Investeringen ledde till en oväntad förlust för Røeggen, varpå han krävde 

banken på ersättning. Målet är intressant i relation till både oskälighetsbedömningen 

och rättsföljden. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka oskälighetsbedömningen och ogiltighet som 

rättsföljd, med utgångspunkt i Røeggen-fallet. Genom att förankra uppsatsen i ett 

verkligt fall ges den en mer praktisk karaktär. Relationen mellan näringsidkare och 

konsument, bankens roll som rådgivare, och med denna roll följande skyldigheter var 

avgörande för bedömningen i målet och behandlas därför genomgående i uppsatsen. 

Valet av rättsföljd är en konsekvens av graden av oskälighet. Av denna anledning 

kommer uppsatsen att behandla både oskälighetsbedömningen enligt 36 § avtalslagen
2
 

(AvtL) och de rättsliga konsekvenser som oskäliga avtal kan ge upphov till. 

 

                                                 
1
 Rt. 2013 s. 388. 

2
 Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
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1.3 Avgränsning 

Förarbeten, praxis och doktrin avseende 36 § AvtL är omfattande. Jag fokuserar därför 

mitt arbete på de frågor som aktualiseras i rättsfallet. Angående 

oskälighetsbedömningen diskuteras därför främst plikten att lämna korrekt och 

balanserad information till potentiella investerare enligt rådgivningslagen.
3
 Analysen av 

rättsföljden är fokuserad på begreppet ogiltighet och vilka följder ogiltigheten får. 

Vidare sker en avgränsning i form av att EU:s konsumentskyddsregler, som ingår i 

direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal, endast tas upp översiktligt i 

den utsträckning som krävs för diskussionen kring 36 § AvtL. Direktivet 

implementerades genom avtalsvillkorslagen (AVLK),
4
 och sista stycket i 36 § AvtL 

innehåller en hänvisning till lagen. På samma sätt har Norge antagit direktivet genom 37 

§ avtaleloven,
5
 trots att landet inte är medlem i EU. Den norska bestämmelsen hade inte 

någon avgörande betydelse för utgången i det aktuella rättsfallet. 

I termer av förutsättningar för avtalet kommer en kortare presentation av 

förutsättningsläran och dess relation till 36 § AvtL. I övrigt lämnas den utanför 

uppsatsen på grund av dess begränsade relevans för 36 § AvtL. 

Rådgivningsansvar, det vill säga skadeståndsfrågan, är besläktad med den om 

rådgivares och bankers skyldigheter. Parallellt med en avtalstvist kan ansvar eventuellt 

utkrävas av den vårdslöse rådgivaren. Jag ämnar inte skriva om detta, utan endast om 

rådgivarens och bankens skyldigheter. 

 

1.4 Metod och material 

I den kommande presentationen kommer 36 § AvtL att analyseras med utgångspunkt i 

lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Frågan hur 36 § AvtL ska användas har 

behandlats av flera författare och en presentation och analys av diskussionen i doktrinen 

kan därför ge frågeställningen djup. Eftersom uppsatsen inriktar sig på den praktiska 

betydelsen av generalklausulen genomförs en grundlig analys av Røeggen-fallet. I 

jämförande syfte studeras även andra rättsfall, både svenska och norska. Det 

komparativa momentet är dock inte så stort. Den svenska och den norska bestämmelsen 

                                                 
3
 Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. 

4
 Lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. 

5
 Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (LOV-1918-05-31-4). 
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är likadana och bygger på samma värderingar, det är alltså inte frågan om en verklig 

komparation. 

 

1.5 Terminologi 

Begreppsmässigt använder jag i uppsatsen ordet oskälig även vid behandling av den 

norska motsvarigheten, där den korrekta termen egentligen är urimelig, eftersom den 

avsedda betydelsen är densamma. Vidare använder jag även oskälig istället för 

otillbörlig när äldre källor konsulteras trots att rekvisitet på den tiden var det senare. 

Slutligen åsyftas 36 § AvtL när det i den fortsatta framställningen hänvisas till 36 §. 

Uppsatsen innehåller en del norska citat och hänvisningar. Jag har valt att inte 

översätta dem för undvikande av missförstånd, de återges alltså på originalspråk. 

 

1.6 Disposition 

Inledningsvis presenteras bakgrunden till 36 § och vilken informationsplikt banker har. 

Till bakgrunden hör också en presentation av omständigheterna i fallet Røeggen mot 

DNB Bank. Det är en viktig grund för den fortsatta avhandlingen. I kapitel tre 

presenteras och anlyseras den rättsliga bedömningen i rättsfallet. Framställningen följer 

den disposition för oskälighetsbedömningen som referenten i målet har ställt upp. 

Vidare kommer oskälighetsrekvisitet i 36 § att behandlas i kapitel fyra, främst utifrån 

bankers upplysningsplikt. I det femte kapitlet analyseras innebörden av domslutet i 

fallet Røeggen och betydelsen av ogiltighet i svensk rätt.  Avslutningsvis, i det sjätte 

kapitlet, summeras diskussionen och slutsatserna.    
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2 Bakgrund till lagstiftningen och fallet Røeggen 

2.1 Gällande rätt 

2.1.1 Avtalslagens generalklausul  

Vi tvister rörande investeringsavtal mellan banker och privatpersoner aktualiseras ett 

flertal bestämmelser. I Røeggen-fallet tillämpades den norska motsvarigheten till 36 § 

avtalslagen. Den förmögenhetsrättsliga generalklausulen, som är central i den fortsatta 

framställningen, har följande lydelse:   

 

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. 

 

Regeln tillkom för att skydda konsumenter och andra underlägsna avtalsparter mot 

starkare parters missbruk av avtalsfriheten.
6
 Innan 1976, då nuvarande lydelse togs i 

bruk, innehöll 36 § en vitesklausul.
7
 Den nya generalklausulen kom att innebära en stor 

förändring. Tillämpningsområdet för 36 § behövde täcka otillräckligheten i 33 § AvtL, 

enligt vilken ett avtal är ogiltigt om det strider mot tro och heder, och 8 § 

skuldebrevslagen,
8
 vilken endast är analogiskt tillämplig på andra rättshandlingar än 

skuldebrev. I fall då 33 § AvtL är tillämplig rör det sig ofta om att ett, eller ett fåtal, 

villkor innebär att avtalet strider mot tro och heder. I sådana fall är det tämligen 

otympligt att hela avtalet förklaras ogiltigt. Vidare gynnas den förfördelade parten 

sannolikt inte av att hela avtalet ogiltigförklaras, eftersom en vilja att inträda i ett 

avtalsförhållande från början fanns hos båda parter. Det var bland annat dessa skäl som 

låg till grund för slutsatsen i utredningen att en ny generalklausul borde få ett vidsträckt 

                                                 
6
 Prop. 1975/76:81 s. 101. 

7
 36 § i dess gamla lydelse (SFS 1915:218). 

8
 Lagen (1936:81) om skuldebrev. 
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tillämpningsområde och ge domstolar möjlighet att bestämma annan rättsföljd än 

ogiltighet. De alternativa rättsföljder som diskuterades var delvist ogiltigförklarande och 

jämkning.
9
 För utformningen av generalklausulen hämtades vägledning från 

jämkningsregeln i 8 § skuldebrevslagen. De två bestämmelserna i avtalslagen och 

skuldebrevslagen tar dessutom sikte på olika grunder för bedömningen – 

omständigheterna vid avtalets tillkomst respektive avtalets innehåll. Den nya 

generalklausulen blev således en blandning av de båda paragraferna, men utökade 

tillämpningsområdet ytterligare.  

Sedan 36 § tillkom har den blivit civilrättens stora generalklausul. Regeln utgör ett 

undantag till principen pacta sunt servanda – avtal ska hållas. Det har länge diskuterats 

huruvida generalklausulen urholkar denna huvudregel. Genom att föreskriva generella 

bedömningsgrunder istället för konkreta typfall inverkar 36 § negativt på 

förutsebarheten. Bedömningen av avtal från fall till fall gör det svårt att förutse 

konsekvenserna av att träda in i ett givet avtalsförhållande. Det skulle dock ställa alltför 

höga krav på lagstiftaren att förutse alla de fall då ett avtal inte ska vara bindande eller 

tillämpas enligt sin lydelse.
10

 Förutsebarheten har därför fått ge vika för intresset av att 

kunna göra individuella bedömningar.  

En tillämpning av 36 § kan leda till att ett eller flera avtalsvillkor justeras eller att 

avtalet ogiltigförklaras. En ogiltigförklaring kan avse avtalet i sin helhet eller, om 

avtalet i övrigt kan bestå, enskilda villkor. Det räcker dock att ett villkor är oskäligt för 

att öppna portarna till 36 § och därmed möjligheten att lämna hela avtalet utan 

avseende.
11

 

Processrättsligt ges domstolarna genom 36 § en mycket större frihet än normalt 

eftersom de utifrån omständigheter och förhållanden tillåts göra fria bedömningar. 

Paragrafens utformning gör det möjligt för domstolarna att ta hänsyn till allt de anser 

vara av intresse för bedömningen.
12

 

Avtalslagens utveckling är en produkt av ett lagstiftningssamarbete mellan de 

nordiska länderna. Den norska avtaleloven innehåller därför en generalklausul som 

överensstämmer med den svenska. Norge var dock något senare än övriga nordiska 

länder att införa regeln i sin lagstiftning, vilket skedde 1983. Den har följande lydelse: 

                                                 
9
 SOU 1974:83 s. 112 f. 

10
 Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 119. 

11
 Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 120. 

12
 Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 148 f. 
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En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig 

eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det samme gjelder 

ensidig bindende disposisjoner. 

Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og 

forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og 

omstendighetene for øvrig. 

Reglene i første og annet ledd gjelder tilsvarende når det ville virke urimelig å gjøre 

gjeldende handelsbruk eller annen kontraktrettslig sedvane. 

 

Bestämmelsen är, likt den svenska motsvarigheten, tvingande och kan därmed inte 

avtalas bort. Idag har den rollen som den mest centrala ogiltighetsregeln i norsk rätt, 

men är givetvis också en jämkningsregel. Den har därför blivit känd som den 

alminnelige formuerettslige lempningsregelen.
13

 Innan generalklausulens tillkomst hade 

Norge endast en liknande regel i sin marknadsföringslag, vilken förbjöd handlingar som 

stred mot goda seder eller som var orimliga mot konsumenter.
14

 Den norska utredningen 

är kortfattad och bygger på de svenska och danska förarbetena som utkom flera år 

tidigare. Vid tillkomsten av den norska generalklausulen avsågs ingen skillnad i 

förhållande till de andra nordiska föregångarna.
15

 

 

2.1.2 Förhållandet till avtalsvillkorslagen 

Ett antal år efter att de nordiska länderna stärkt sina respektive konsumentskydd i 

avtalsförhållanden var det EU:s tur. Ett direktiv om starkare konsumentskydd antogs 

1993 och implementerades i AVLK samt dess norska motsvarighet 37 § avtaleloven.
16

 

För bedömning av standardavtal hänvisar 11 § AVLK till 36 § 1 st AvtL, med 

begränsningen att jämkning i princip inte får ske till nackdel för konsumenten. Det 

poängteras redan tidigt i propositionen till generalklausulen att utredningen tillkom i 

nära samarbete med arbetet med lagen (1971:112) om förbud mot oskäliga avtalsvillkor, 

det vill säga den äldre avtalsvillkorslagen. I Generalklausulutredningens instruktioner 

betonades vikten av att skapa ett skydd för konsumenter mot betungande villkor i 

standardavtal. Avsikten var att AVLK vid sin tillkomst skulle tillämpas utan bundenhet 

                                                 
13

 Woxholth, Avtalerett, s. 34. 
14

 Prop. 1975/76:81 s. 24. 
15

 Se t.ex. NOU 1979:32 s. 40. 
16

 Direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal. Värt att notera är att ett nytt EU-direktiv har 

medfört förändringar i AVLK, vilka träder i kraft senare i år. Se Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter samt SFS 2014:13. 
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av de principer som domstolarna tidigare hade vägletts av vid bedömning av de 

civilrättsliga generalklausulerna.
17

 

EU-domstolen har dock begränsat tillämpningsområdet för AVLK i ett 

förhandsavgörande som lämnades i juni 2012 avseende en tvist mellan en konsument 

och en bank.
18

 Omständigheterna i målet var att en spansk bank hade ansökt om 

betalningsföreläggande för utestående betalningar på ett lån. När den spanska 

underrätten behandlade frågan gjorde den en ex officio-prövning av avtalets skälighet 

och fann att dröjsmålsräntan var för hög, varpå den jämkade avtalet. Den spanska 

överrätten begärde ett förhandsavgörande angående tillämpningen av direktivet. I sitt 

avgörande meddelade EU-domstolen att nationella domstolar är skyldiga att ex officio 

pröva om avtalsvillkor är oskäliga.
19

 EU-domstolen ansåg således att den spanska 

domstolen agerat korrekt. Däremot ansågs direktivet inte ge stöd för att domstolen 

ändrat räntan. Det borde således betyda att svenska domstolar inte kan fylla ut avtal 

med stöd av AVLK, men de är skyldiga att pröva skäligheten – avtalet ska bestå utan 

det oskäliga villkoret. Vilka konsekvenser förhandsavgörandet kan få på 36 § AvtL 

återstår att se. 

 

2.1.3 Förhållandet till förutsättningsläran 

I samband med en diskussion om generalklausulen kan det vara av intresse att nämna 

förutsättningsläran. Enligt propositionen bör inte 36 § ges den innebörden att den träder 

i förutsättningslärans ställe vid bristande förutsättningar.
20

 Gränsdragningen blir främst 

aktuell vid bedömningen av ändrade förhållanden i 36 §. Förutsättningsläran är tänkt att 

bygga på andra rättsliga överväganden än de som ingår i 36 §.  

Faktum är dock att förutsättningsläran begränsades kraftigt i och med införandet av 

36 §, och har i princip inte tillämpats sedan dess.
21

 I det mest kända fallet – NJA 1985 s. 

178 ("Järnsida”) – tillämpar HD uttryckligen förutsättningsläran. I NJA 1981 s. 269 

diskuteras bristande förutsättningar, men HD hänvisar inte uttryckligen till 

förutsättningsläran. Dessa två fall är de enda sedan tillkomsten av 36 § då HD kan anses 

                                                 
17

 Prop. 1975/76:81 s. 25. 
18

 C-618/10 Banco Español de Crédito SA mot Joaquín Calderón Camino. 
19

 C-618/10, p. 38-42. 
20

 Prop. 1975/76:81 s. 54. 
21

 Grönfors och Dotevall, Avtalslagen – En kommentar, s. 268. 
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ha använt förutsättningsläran. I NJA 1996 s. 410 nämns läran i termer av ett 

komplement till ogiltighetsgrunderna i 3 kap. AvtL, men den tillämpas dock inte. Bert 

Lehrberg, som är en stark förespråkare av förutsättningsläran, menar att den existerar i 

modern svensk rätt och bör få komma till uttryck i lagtext. Han anför att avtalslagen 

visserligen innehåller många direkt tillämpliga regler som kan åstadkomma ogiltighet, 

men att långt ifrån alla situationer omfattas av dessa regler.
22

 Enligt min mening bör det, 

trots motstridiga förarbetsuttalanden, vara möjligt att tillämpa 36 § i samtliga fall då en 

tillämpning av förutsättningsläran kan diskuteras. Denna tolkning verkar även ha stöd i 

praxis eftersom HD är ovillig att tillämpa läran. Det kan även noteras att artikeln är 

skriven år 1990 och att Lehrbergs bok i samma ämne – ”Förutsättningsläran” – utgavs 

året innan.
23

 Det var bara några år efter att förutsättningslärans samexistens med 36 § 

bekräftades i praxis. Förutsättningsläran kommer sannolikt att fortsätta existera latent 

inom den akademiska förmögenhetsrätten, men inte tillämpas i praktiken. Av de skäl 

som redovisats ovan, särskilt dess ringa betydelse för bedömningen enligt 36 §, kommer 

förutsättningsläran inte att behandlas i den fortsatta framställningen. 

 

2.2 Bankers upplysningsplikt i Sverige och Norge 

Rådgivare har långtgående skyldigheter i både svensk och norsk rätt. De viktigaste 

bestämmelserna om rådgivares informationsplikt stadgas i 4 och 5 §§ 

rådgivningslagen.
24

 De föreskriver att rådgivare ska ha tillräcklig kompetens, iaktta god 

redovisningssed och tillvarata kundens intressen. De svenska bankerna granskas av 

Finansinspektionen (FI), som på uppdrag av regeringen lämnar råd och riktlinjer för 

bankerna att följa. Ett exempel på en viktig föreskrift är FFFS 2004:4 om finansiell 

rådgivning till konsumenter. FI:s arbete sker i nära samarbete med 

Konsumentombudsmannen (KO). 

Rådgivning är en kvalificerad form av informationsgivning. Skulle 

informationsgivningen inte kvalificeras som rådgivning måste banker, när de säljer 

värdepapper, ändå följa värdepappersmarknadslagen.
25

 Enligt lagens 8 kap. 22 § måste 

                                                 
22

 Lehrberg, SvJT 1990 s. 187, Förutsättningsläran – en rättsregel i modern svensk rätt. 
23

 Lehrberg, Förutsättningsläran. 
24

 Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. 
25

 Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 
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banker förse sina kunder med lättbegriplig information och ge kunden rimliga 

möjligheter att förstå investeringsformen och de medföljande riskerna. 

Norge saknar en motsvarighet till den svenska rådgivningslagen. Finansavtaleloven 

innehåller generella bestämmelser om rådgivning i samband med finansiella avtal.
26

 

Den är dock inte tillämplig på rådgivning i samband med försäljning, då 6 kap. 89 § (2) 

anger att rådgivningen måste vara oberoende. Rådgivning i samband med försäljning får 

anses vara den mest förekommande situationen inom banker. I Norge regleras 

bankernas skyldighet på förordningsnivå, bland annat av opplysningsforskriften och 

verdipapirforskriften.
27

 I opplysningsforskriften § 6 st 9 stadgas att det vid försäljning 

av strukturerade produkter ska uppges ett intervall för var produktens avkastning med 

70 % sannolikhet kommer att landa. Enligt verdipapirforskriften 10 kap. 9 § (5) (d) 

krävs att information om framtida avkastning följer av ”en klar advarsel om at slike 

prognoser ikke kan anvendes som en pålitelig indikator for fremtidig avkastning”. 

Verdipapirhandelloven innehåller grundläggande skyldigheter om exempelvis god 

affärssed.
28

 Norges bestämmelser är mer konkreta än de svenska, men kraven på 

rådgivare är i stort sett desamma i båda länderna.  

 

2.3 Omständigheterna i fallet Røeggen 

På 1990-talet började norska banker att erbjuda sina kunder strukturerade, eller 

sammansatta, sparande- och investeringsprodukter i aktieindexobligationer. Bankerna 

emitterade obligationerna själva, med innebörden att kunderna lånade ut kapital till 

bankerna. Kunderna var garanterade att få lånebeloppet tillbaka då det förföll till 

betalning. Bankerna varken amorterade eller betalade ränta som låntagare, istället fick 

kunderna på ett givet förfallodatum rätt till avkastning beräknad utifrån värdeutveckling 

i ett närmare angivet aktieindex.  

Røeggen blev inbjuden till ett möte om aktieindexobligationer där han fick muntlig 

information och två tryckta prospekt som banken hade utarbetat. Han fick även ett 

informationsblad med beräkningar som visade avkastningskapaciteten på en eventuell 

investering. Røeggen ingick år 2000 avtal med DNB Bank om köp av 

                                                 
26

 Lov om finansavtaler og finansoppdrag (LOV-2006-09-25-46). 
27

 Forskrift om opplysningsplikt ved tillbud om kjøp av sammensatte produkter (FOR-2006-09-25-1317); 

forskrift til verdipapirhandelloven (FOR-2007-06-29-876). 
28

 Lov om verdipapirhandel (LOV-2007-06-29-75). 
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aktieindexobligationer i form av andelar om 10 000 NOK. Han investerade slutligen i 

DNB Aksjeindeksobligasjon Global 2000/2006 och DNB Aksjeindeksobligasjon Sektor 

2000/2006 (Global och Sektor). Han tecknade 250 000 NOK i vardera 

aktieindexobligation till en summa av totalt 500 000 NOK, vilka sedan löpte på sex år. 

Røeggen finansierade investeringen genom att låna 520 500 NOK till en fast ränta på 

7,95 %, vilket innebar 8,37 % i effektiv ränta. Det täckte kapitalbeloppet och 

teckningsomkostnaderna för lånet. När lånet förföll den 15 december 2006 hade 

Røeggen betalat 270 219 NOK i räntor och omkostnader för lånet. Efter korrigering för 

skattefördelar bestämdes beloppet till 230 000 NOK. 

En kort tid efter att Røeggen investerade de lånade pengarna föll aktiemarknaden 

kraftigt, delvis på grund av 11 september-attackerna och Enronskandalen. Global och 

Sektor fortsatte att sjunka ända till årsskiftet 2002/2003. Efter denna tidpunkt steg de 

försiktigt igen, dock inte tillräckligt för att vid utgången av avtalet ha hämtat in 

nedgången. Totalt gick index ned 16,35 % och 8,09 % i de respektive delarna. På grund 

av detta fick Røeggen ingen avkastning, och inte heller någon täckning för alla ränte- 

och omkostnader.  

I augusti 2006 krävde Røeggen att bli ersatt i en sådan utsträckning att han sattes i 

samma position som före avtalets ingående. DNB motsatte sig kravet. Røeggen tog 

saken vidare till dåvarande Bankklagenemnda, nu Finansklagenemnda, i vilken en 

knapp majoritet menade att banken inte hade styrkt att produkterna som 

lånefinansierades hade tillräckligt hög avkastning. Nämnden fann att banken hade 

försämrat avkastningsmöjligheten genom att tillgodoräkna sig en inte obetydlig 

marginal och en låneränta som inte reflekterade den risk som banken var utsatt för. 

Banken valde att inte följa nämndens utlåtande. Nämnden, som mottagit drygt 2 000 

liknande anmälningar, valde att avvakta beslut i de andra ärendena till Røeggens fall 

blivit avgjort i domstol. 

Røeggen fullföljde sin talan i domstol och biträddes där av Forbrukerrådet. Oslo 

tingrett meddelade dom den 15 juni 2010.
29

 DNB dömdes att betala 230 000 NOK till 

Røeggen. Parterna fick stå sina egna rättegångskostnader. En nämndeman var skiljaktig 

och ville ogilla talan. Majoriteten grundade sin dom på att Røeggen inte förstod att 

produkten bestod av två delar, av vilka särskilt obligationsdelen var ofördelaktig för 

honom. Domstolen menade att om han hade förstått detta hade han inte ingått avtalet.  

                                                 
29

 Oslo tingrett den 15 juni 2010, saksnr: 09-088470TVI-OTIR/04. 
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DNB överklagade domen till lagmannsretten, varpå Røeggen ansökte om att frågan 

prövad direkt inför Høyesterett, men fick avslag på sin begäran. Den 30 september 2011 

meddelade Borgarting lagmannsrett dom.
30

 Domstolen angav som grund att Røeggen 

hade blivit informerad om både villkoren för lånet och att index behövde nå en viss nivå 

för att ge avkastning. Även om informationsmaterialet kunde kritiseras var det enligt 

lagmannsretten inte oskäligt eller i strid med god affärssed. Avtalet förklarades giltigt 

och DNB befriades från att betala ersättning till Røeggen. Parterna fick stå sina egna 

rättegångskostnader. 

Røeggen överklagade domen till Høyesterett. I avvaktan på beslut i ett liknande 

mål, Lognvik-fallet, blev rättegången lagd på is. Då målet togs upp till prövning 

avgjordes det i storkammer, motsvarande plenum.  

                                                 
30

 Borgarting lagmannsrett den 30 september 2011, saksnr: 10-176553ASD-BORG/03. 
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3 Den rättsliga bedömningen i fallet Røeggen 

3.1 Juridiska utgångspunkter 

3.1.1 Oskäliga konsumentavtal 

Den 22 mars 2013 avkunnade Høyesterett en enhällig dom i målet. Domskälen inleds 

med ett konstaterande att en helhetsbedömning av avtalsförhållandet var avgörande. 

Generalklausulen omfattar både oskäliga avtal och avtal som strider mot god affärssed. 

Enligt den norska propositionen är dock den självständiga betydelsen av det senare 

rekvisitet knappast stor.
31

 Avtal som strider mot god affärssed är i regel också oskäliga. 

I samma proposition understryks att rekvisitet oskäligt ska uppfattas som ett tämligen 

strikt kriterium.
32

 Ett avtalsvillkor måste vara ”positivt urimelig” för att kunna jämkas, 

det räcker inte att det finns lämpligare lösningar. Det bör kunna liknas vid något som 

ofta konstateras i svensk doktrin – att det inte är oskäligt i sig att göra en bra affär. 

Denna konkretisering av rekvisitet kommer från bland annat Selsbakk-domen och 

Lognvik-fallet.
33

 Det senare målet behandlas mer ingående nedan.   

Det följer av bestämmelsen att domstolen ska lägga vikt vid parternas ställning vid 

oskälighetsbedömningen. Avtalets karaktär är också av betydelse. Avtal som innehåller 

riskmoment eller spekulationer kan dock inte jämkas enbart på den grunden. En 

investerare står själv risken för förväntningar, marknadsutveckling och liknande 

antaganden om framtiden. Undantaget är dock om förväntningarna baseras på felaktig 

information från bankerna, men det måste kunna förutsättas att investerare har en 

grundläggande kunskap om investeringar.
34

  

Røeggen åberopade 37 § avtaleloven; implementeringen av direktivet 93/13/EEG 

om oskäliga villkor i konsumentförhållanden. Han hänvisade särskilt till art. 3.1: 

 

Ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling skall anses vara 

oskäligt om det i strid med kravet på god sed medför en betydande obalans i parternas 

rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till nackdel för konsumenten. 

 

                                                 
31

 Ot.prp. Nr. 5 (1982–1983) s. 31. 
32

 Ot.prp. Nr. 5 (1982–1983) s. 30. 
33

 Rt. 1990 s. 284; Rt. 2012 s. 355, p. 55–56.  
34

 Se Rt. 2012 s. 1926 (Fokus Bank), p. 58–60. 
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Domstolen anför att det saknas relevant praxis från EU-domstolen om tolkningen av 

bestämmelsen. De nationella domstolarna ska själva avgöra om ett avtal står i strid med 

direktivets oskälighetsnorm.
35

 På grund av det breda tillämpningsområdet för 36 § bör 

det vara lättare att angripa avtal enligt denna. Justisdepartementet uttalade följande:
36

 

 

En samlet vurdering av kriteriene for å foreta lempning viser at det skal mer til forå 

tilsidesette eller endre et avtalevilkår etter direktivet enn etter avtaleloven § 36. Norsk rett 

oppfyller derfor direktivet på dette punkt. 

 

I propositionen till 37 § konstaterade departementet att det stod helt klart att 36 § 

fortfarande skulle vara den viktigaste bestämmelsen vad gäller jämkning av 

konsumentavtal. Direktivet innehåller endast kompletterande, specifikt angivna, fall i 

form av en lista. Syftet med 37 § var aldrig att ändra standarden på 

skälighetsbedömningen i 36 §.
37

 Høyesterett vill emellertid markera att direktivet måste 

ses som ett uttryck för att konsumenter är särskilt skyddsvärda i förhållande till 

näringsidkare. Domstolen menar att den betydande vikt som ett konsumentförhållande 

har fått genom direktivet måste reflekteras i skälighetsbedömningen.
38

 

 

3.1.2 Informationsplikt 

I Røeggen-fallet var det nödvändigt för domstolen att tolka ihop 36 § med 

verdipapirhandellovens bestämmelser, bland annat i fråga om informationsplikten. I den 

lydelse som var gällande vid tidpunkten för avtalets ingående föreskrev 

verdipapirhandelloven att sådan verksamhet ska utföras i enlighet med god affärssed. 

Bestämmelsen, som numera stadgas i 10 kap. 11 §, innehåller vidare regler om vilken 

informationsplikt bankerna har. De ska tillvarata kundernas intressen och markandens 

integritet på bästa sätt och de ska även sörja för att få nödvändiga upplysningar om 

kundens identitet, ekonomiska ställning och investeringserfarenhet. De skyldigheter 

som är av störst vikt är att kunderna ska ges alla nödvändiga upplysningar och att 

                                                 
35

 Jfr C-237/02 Freiburger Kommunalbauten mot Hofstetter, p. 21–22. 
36

 Justisdepartementets høringsbrev av 24 februari 1994, s. 9. 
37

 Ot.prp. Nr. 89 (1993–1994) s. 13. 
38

 Rt. 2013 s. 288, p. 53. 
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kraven på dessa upplysningar ska värderas mot bakgrund av investerarens 

professionalitet.  

Vid tidpunkten för Røeggens avtal med DNB fanns inga specifika riktlinjer för 

försäljning och marknadsföring av sammansatta produkter såsom 

aktieindexobligationer. Sådana regler kom först 2004 från Finanstilsynet. De tillkom för 

att tillfredsställa kraven i 9 kap. 2 § verdipapirhandelloven (idag 10 kap. 11 §).
39

 Mer 

detaljerade regler fastställdes i opplysningsforskriften.  

DNB anförde att de uppgifter om produkterna i informationsmaterialet som var 

felaktiga inte ensamt kunde leda till att avtalet åsidosätts. Domstolen menar att detta tas 

med i helhetsbedömningen enligt 36 § oavsett om det har yrkats på att felen är 

självständiga grunder eller inte. 

Angående kritiken mot själva avtalet åberopade Røeggen innehållet i avtalet och 

omständigheterna vid avtalets ingående. Senare inträffade omständigheter åberopades 

inte som grund för att åsidosätta avtalet. Rent formellt handlar det om flera avtal knutna 

till samma avtalsförhållande, men domstolen väljer att behandla dem som ett avtal. 

Skillnaderna mellan Global och Sektor är inte så stora att de bör behandlas separat. 

Røeggen tecknade aktieindexobligationer för 500 000 NOK. Den likviditet som 

genom köpet tillfördes banken skulle investeraren återfå, tillsammans med eventuell 

avkastning baserad på utvecklingen av de två aktieindexen under den sexåriga 

avtalstiden. För Global skulle omkring 105 % av det nominella beloppet vara knutet till 

index, medan motsvarande andel för Sektor var 100 %. Bankens åtagande var att betala 

tillbaka de 500 000 NOK som Røeggen investerade, tillsammans med den slutliga 

eventuella avkastningen. Det faktum att banken hade en återbetalningsskyldighet 

innebar att Røeggen inte riskerade att förlora det nominella beloppet om utvecklingen 

skulle bli negativ.  

Av prospektet framgick att banken ville köpa olika finansiella instrument för att 

säkra avkastningen. Rent faktiskt gick en stor del av beloppet till marginaler för banken: 

162 500 NOK totalt lades på optionshandel, varav 134 450 NOK gick till faktiska 

optioner och 28 050 NOK till marginaler. Optionerna gav banken säkerhet för att täcka 

nästan hela den avkastning som en eventuell ökning av index skulle ge i 

avkastningsförpliktelser vid förfall sex år senare. Resten av kapitalbeloppet inlånades i 

                                                 
39

 Rt. 2013 s. 288, p. 64. 
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bankens internbankmarknad för att förräntas till minst 500 000 NOK vid tiden för 

förfall. 

Røeggen hade inget eget kapital, utan var tvungen att låna till investeringen. 

Banken erbjöd lånefinansiering i prospektet. Han tog ett lån på 520 000 NOK med fast 

ränta på 7,95 % hos DNB. Lånet täckte omkostnaderna vid teckningen av lånet. Han 

betalade 3 500 NOK i räntor och avgifter per månad, vilket totalt uppgick till 270 219 

NOK under de sex år villkoren varade. Kärnan i villkoren för Røeggen var, vid en 

samlad bedömning av avtalsförhållandet, att köpa en chans – en möjlighet till 

avkastning efter sex år. Røeggens skyldigheter var att betala avgifter, 

teckningsomkostnader och den ränta han hade på lånet, samt att räntefritt låna ut 

500 000 NOK till banken.  

Strukturerade produkter är inte lika vanliga i Norge idag, men de är vanliga i andra 

europeiska länder. Till exempel i Sverige såldes strukturerade placeringar för 55 

miljarder SEK år 2009.
40

 Det är dock ovanligare i andra delar av världen. 

 

3.2 Avtalet och bankens upplysningsplikt 

3.2.1 Negativ förväntad avkastning 

Røeggen presenterade en rad omständigheter till grund för sin talan att avtalet skulle 

ogiltigförklaras. Hans första invändning mot avtalet var att den förväntade avkastningen 

på hans investering var negativ. Den beräkning Røeggen åberopade genomfördes av 

Steen Koekebakker och Valeri Zakamouline vid Högskolan i Agder. Den teoretiskt 

förväntade avkastningen är ett avvägt genomsnitt av alla möjliga utfall av en 

investering, där volatilitet, riskpremier och utdelning är viktiga parametrar.
41

 Banken 

gjorde egna beräkningar utifrån samma metod, men med de parametrar och 

förutsättningar som de ansåg vara riktiga. Banken rådfrågade Norsk Regnesentral som 

kom fram till att båda parametervärdena kunde motiveras.
42

 När frågan låg hos 

Bankeklagenemnda utsågs professor Thore Johnsen vid Norges Handelshögskola till 

sakkunnig. Han kom till slutsatsen att den förväntade avkastningen var negativ. Parterna 

                                                 
40

 Rt. 2013 s. 288, p. 75. 
41

 Rt. 2013 s. 288, p. 78. 
42

 Norsk Regnesentral är en privat stiftelse som utför uppdragsforskning. 
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var vid förhandlingen i Høyesterett överens om att det förelegat fel i parametrarna vid 

beräkningarna och att alla tre beräkningarna under vissa förutsättningar visar teoretiskt 

positiv avkastning, dock av varierande storlek där bankens beräkning var överlägset 

mest gynnsam.  

Vid tidpunkten för avtalsslutet hade inte banken någon skyldighet att upplysa 

kunden om förväntad avkastning. Idag följer det av opplysningsforskriften 6 § att det 

vid försäljning av strukturerade produkter ska uppges ett intervall inom vilket 

produktens avkastning med 70 % sannolikhet kommer att befinna sig. Det kan inte 

anses ha varit gällande rätt år 2000. Trots nuvarande skärpta lagstiftning bör försiktighet 

vidtas vid uttalanden om förväntad avkastning.
43

 Domstolen menar dock att om banken 

hade utfört en sådan beräkning år 2000 finns det grundad anledning att tro att resultatet 

hade blivit detsamma som nu har diskuterats. De ville knappast avhålla Røeggen från att 

investera. 

Røeggen anförde med stöd av en ny beräkningsmetod – geometrisk förväntad 

avkastning – att sannolikheten för att förlora på investeringen vid lånefinansiering var 

runt 60 %. Vid beräkning med bankens parametrar blir sannolikheten 55 %. Banken har 

pekat på flera svagheter med metoden, men Høyesterett väljer att inte behandla dem 

vidare. Förväntad avkasting kan inte tillmätas egen betydelse med utgångspunkt i 

dåvarande rättsläge. De beräkningar som finns idag och som visar på att Røeggen 

sannolikt skulle förlora på sin investering säger något om risken, och det kan i sin tur 

påverka helhetsbedömingen enligt 36 §. 

 

3.2.2 Obalans i avtalsförhållandet 

Røeggen pekade vidare på obalansen mellan hans och bankens förpliktelser. För det 

första anförde han att bankens risk var försumbar jämfört med hans egen. Banken 

invände att den bar risken för ändrade räntor, en möjlig förlust på optionsdelen och att 

förräntningen inte blev så hög som de hoppades på. Domstolen stödjer Røeggen i att 

han bar en större risk – bankens risk var blygsam i jämförelse.
44

 Røeggen hävdade för 

det andra att räntan på 7,95 % var för hög. Han fick emellertid fullständig information 

om ränteläget och hans ränta var dessutom i underkant. Rätten vill inte kritisera banken 
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 Rt. 2013 s. 388, p. 82. 
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 Rt. 2013 s. 388, p. 88. 
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på denna punkt.
45

 Själva lånet ökade dock risken i projektet, vilket beaktas i 

helhetsbedömningen. 

Den marginal på 28 050 NOK som banken tillgodoräknande sig var inte heller känd 

för Røeggen, vilket bidrog till obalansen i avtalsförhållandet. Det fanns å andra sidan 

inte någon plikt för banken att upplysa kunden om detta förhållande vid tidpunkten för 

avtalet och domstolen väljer därmed att lämna frågan därhän.
46

 

 

3.2.3 Bättre utfall vid köp en ren option 

Røeggen invände även att utfallet hade blivit bättre om han hade köpt en ren option, 

istället för paketet med Global och Sektor. Han menade att situationen mer liknade ett 

vad mot börsen som han var dömd att förlora. Avtalet med banken gick ut på att 

Røeggen skulle få viss avkastning vid förfall om index steg tillräckligt. Det gjorde det 

inte, och därmed blev det heller inte någon avkastning. Høyesterett tillägger emellertid 

att bankens kostnad för att få optionsmotparten att stå risken för att täcka avkastningen 

kan ge en indikation på den risk investeringen innebar för Røeggen.
47

  

Banken menade att alternativet att bara köpa en del inte fanns. Ett sådant utbud 

existerade inte på marknaden. Banken fick dessutom ett grossistpris, vilket Røeggen 

inte hade kunnat erhålla själv. Därtill hade han ändå haft omkostnader för lån med mera. 

Domstolen menar dock att trots dessa invändningar från banken så betalade Røeggen 

genom lånefinansieringen ett högt pris för den osäkra avkastningsmöjligheten.
48

  

Banken lade å sin sida fram diverse rapporter innehållande tidigare resultat och 

jämförde dessa resultat med andra investeringar. DNB anförde mot bakgrund av dessa 

rapporter att avkastningen hos aktieindexobligationer generellt sett motsvarar den 

övriga aktiemarknaden, dock med lägre avkastning i uppgång och bättre avkastning i 

nedgång. Røeggens förlust berodde enligt banken endast på en olycklig tidpunkt att 

binda upp sig. Høyesterett håller med i sak, men menar samtidigt att undersökningarna 

visar att ett av de element som gör aktieindexobligationer riskabla är att investeraren är 

tvungen att träda ur avtalsförhållandet vid en viss angiven tidpunkt. I motsats till köp av 
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aktier kunde han inte vänta ut nedgången i hopp om att trenden skulle vända. Det var i 

och för sig möjligt att utträda tidigare, acceptera förlusten och återinvestera resten för att 

därigenom förhoppningsvis inhämta förlusten. Enligt banken var det vissa kunder som 

gjorde detta, men för småsparare var det antagligen ett ointressant alternativ. 

Høyesterett väljer att inte redogöra för alla utredningarna utan konstaterar att det måste 

antas att aktieindexobligationer, särskilt vid lånefinansiering, innebär riskfyllda 

investeringar i komplexa produkter som det är svårt att överblicka för en icke-

professionell investerare.
49

 

 

3.2.4 Information om risken 

De tre ovanstående förhållandena – att avkastningen var sämre än förväntat, att det 

rådde obalans i avtalsförhållandet och att köp av en ren option hade givit ett bättre utfall 

– innebar en ansenlig risk för Røeggen, vilken han hävdade att banken inte hade 

informerat honom om. Den centrala frågan i målet är således om den risk som 

investeringen och produktens egenskaper innebar i tillräcklig grad förmedlades till 

Røeggen vid avtalets ingående. 

Det är därför av betydelse att känna till hur kontakt knöts, vilken information 

Røeggen fick och vad som stod i prospektet. Røeggen blev inbjuden till ett möte där 

produkten presenterades som näst intill riskfri och med god möjlighet till avkastning. I 

finstilt text vid sidan av en av tabellerna i prospektet framgick att siffrorna var 

genomsnittliga och att teckningsomkostnader inte var medtagna i månadskostnaden som 

angavs. I prospektet fanns även ett avsnitt om lånefinansiering. Ingressen till det stycket 

gav intryck av att det var fördelaktigt att lånefinansiera sin investering. Budskapet var 

att det enda kunden investerade var räntekostnaden, och alltså inte eget kapital som är 

det vanliga. Vinsten blir då proportionellt större i förhållande till de investerade 

pengarna.  

Det är dock en knapphändig beskrivning av konsekvenserna av lånefinansiering för 

den enskilde bankkunden. Hellre än att ensidigt framställa lånefinansiering som en 

möjlighet till ökad avkastning borde informationen ha givit en mer realistisk bild av att 
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sådan finansiering också medför högre risk för förlust.
50

 I prospektet skrevs att 

sannolikheten för nedgång historiskt sett är mycket liten. En sådan skrivning är särskilt 

ägnad att rikta uppmärksamheten bort från riskmomentet vid lånefinansiering.
51

 

Banken invände att det inte är någon principiell skillnad mellan att finansiera en 

investering med lån och eget kapital. Avtalet kan därför inte anses vara oskäligt endast 

på grund av att det är fråga om lånefinansiering. Høyesterett håller i och för sig med om 

detta – även finansiering med eget kapital har ett pris. Skillnaden är dock att den reella 

kostnaden för produkten är högre vid lånefinansiering och att riskmomentet då blir 

större. Sådan finansiering ökar också komplexiteten i avtalsförhållandet, något som har 

betydelse för den information banken måste ge kunderna.
52

  

För Røeggens del var en investering av eget kapital inte något alternativ, utan han 

var beroende av ett lån för att kunna investera. Det var banken också medveten om. 

Även i övrigt saknas information om lånefinansiering knuten till produkterna. I 

prospektet hänvisas endast till det osannolika scenariot att aktiemarknaden går ner – att 

”de aksjemarkeder vi deltar i utvikler seg uendret eller negativt over de neste 6 år”. 

Parterna var överens om att det krävdes en årlig ökning av index på 7,47 % för att 

Røeggen skulle kunna täcka sina kostnader – break even. Lydelsen var därför 

vilseledande när den gav intryck av att investeringen skulle vara positiv så länge 

aktiemarkanden inte sjönk.
53

  

I ett tillägg till prospektet, ett informationsblad, fick Røeggen information om 

möjligheten till avkastning. Informationen visade avkastningspotentialen vid en 

investering på 500 000 NOK i Global. Där fanns samma fel som i prospektet, det vill 

säga felaktiga beräkningar och därmed felaktig information. Både prospektet och 

informationsbladet innehöll med andra ord fel som gjorde att investeringen gav sken av 

att ge avkastning vid lägre ökning av index än vad som egentligen var fallet.  Banken 

invände att felen var uppenbara. Høyesterett motsätter sig detta. Banken använde sig av 

informationen i sin markandföring utan att uppmärksamma felen. Varken i 

Bankklagenemnda eller i tingretten blev felen helt upptäckta trots en omfattande 
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genomgång. Det kan därför enligt Høyesterett inte förväntas att en ”vanlig” bankkund 

skulle ha upptäckt felen.
54

 

 

3.3 Domstolens helhetsbedömning  

Frågan är om avtalet mellan Røeggen och DNB – sett mot bakgrund av förhållandena 

vid avtalets ingående och avtalets innehåll – påverkas av 36 §. Høyesterett betonar att 

det vid värderingen måste beaktas att avtalet handlade om en spekulationspräglad 

investering, där vinsten var beroende av utvecklingen i de aktier som index var knutet 

till. Att aktiemarknaden inte utvecklat sig som förutsatt, kan enligt Høyesterett inte leda 

till efterföljande revision av avtalet.
55

 

Domstolen pekar vidare på att denna typ av produkter, trots all uppmärksamhet 

kring dem, lagligen får erbjudas givet att informationen är god nog.
56

 Sammansatta eller 

strukturerade produkter har dessutom funnits på marknaden under en lång tid, de har 

ofta varit omskrivna i medierna och är välkända av tillsynsmyndigheterna. Detsamma 

gäller lånefinansiering av sådana produkter. Utifrån en samlad bedömning av avtalet 

mellan Røeggen och banken kommer domstolen, trots de invändningar som gjordes 

angående obalansen i avtalsförhållandet, fram till att avtalets innehåll inte är grund nog 

att åsidosätta avtalet enligt 36 §.
57

 En annan sak är att obalansen i avtalsförhållandet får 

betydelse vad gäller den information som banken måste lämna om produkterna. 

Avtal om komplexa finansiella instrument, som ingås med konsumenter utan 

särskilda förkunskaper, ställer särskilda krav på dem som bjuder ut dessa produkter. 

Kraven är strängare idag än de var år 2000. Den dåvarande verdipapirhandelloven 

innehöll dock en bestämmelse som stadgade att informationen måste anpassas efter 

investerarens erfarenhet.
58

 Kärnan i kravet på god affärssed är densamma i dagens 

lagstiftning.
59

 Även konsumentavtalsdirektivets krav i art. 5 att skriftliga villkor ska 

formuleras på ett klart och förståeligt sätt var gällande.  
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Røeggen var en icke-professionell investerare. Det var banken som tog kontakt med 

honom och föreslog en investering i produkterna. Bankens informationsplikt måste då – 

även år 2000 – bedömas strängt. Det innebär inte ett krav på att alla tänkbara situationer 

måste beskrivas, men vid försäljning av riskpräglade och komplexa produkter till icke-

professionella investerare menar Høyesterett att banken måste försäkra sig om att 

kunden förstår innebörden av den handel han ger sig in på. Den får inte ge missvisande 

eller felaktiga upplysningar om viktiga förhållanden av betydelse för 

investeringsbeslutet.
60

 I Fokus Bank-domen är kravet på information preciserat enligt 

följande:
61

 

 

Banken pliktet å gi de nødvendige opplysninger om det finansielle produktet, bland annet i lys av 

kundens investeringserfaring. 

 

Bland de nødvendige opplysninger må opplysninger om den risiko som er forbundet med 

investeringen [...] inngå. 

 

Bankens marknadsföring tog utgångspunkt i den mycket gynnsamma utvecklingen på 

aktiemarknaden de senast föregående åren. I prospektet gavs en balanserad genomgång 

av möjligheterna till tillväxt för de aktuella aktiemarknaderna. Den övriga 

marknadsföringen återspeglade dock inte detta. Global och Sektor marknadsfördes av 

banken som mycket trygga och gynnsamma investeringsmöjligheter. Lånefinansiering 

av investeringen erbjöds inte bara, utan den rekommenderades till och med, av banken. 

Banken påpekade att det vid den aktuella tidpunkten fanns en stark tro på fortsatt 

generell tillväxt på börsen. DNB åberopade flera tidningsurklipp som visade det. Media 

rekommenderade placeringar i aktieindexobligationer, och det gällde till viss del 

lånefinansiering av sådana investeringar. Men också i sådana tider har banker ett ansvar 

att tillhandahålla korrekt och realistisk information när de ingår avtal med småsparare 

och oerfarna investerare. DNB borde, som professionell part, i högre grad ha framhållit 

att en fortsatt obruten stark tillväxt på aktiemarknaden var ett osäkert scenario, och inte 

nöjt sig med att nämna detta i finstilt text i prospektet. Dessutom uttalar Høyesterett att 

banken – i sin marknadsföring av komplicerade produkter som dessa – borde ha 

förklarat risken med produkterna och konsekvenserna av lånefinansiering på en nivå 

som var anpassad för en icke-professionell investerare.
62

 

                                                 
60

 Rt. 2013 s. 388, p. 125. 
61

 Rt. 2012 s. 1926, p. 51–52. 
62

 Rt. 2013 s. 388, p. 128. 



26 

 

Då materialet som Røeggen erhöll som beslutsgrund för sin investering i ett tillägg 

innehöll direkt missvisande uppgifter om väsentliga parametrar får det konsekvenser för 

avtalets giltighet. De viktigaste av dessa var den oriktiga angivelsen av tidpunkten för 

break even och de oriktiga uppgifterna om avkastningspotentialen vid måttlig ökning av 

index. Felen hänger ihop med bankens ensidiga bild av avkastningsmöjligheten och en 

totalt sett förvrängd bild av möjligheten till förtjänst på investeringen i 

aktieindexobligationen. Med en mer realistisk bild från bankens sida – och med korrekta 

uppgifter om avkastingspotentialen vid lånefinansiering – menar domstolen att Røeggen 

hade avstått från investeringen. När grundläggande förutsättningar för investeringen 

som banken har haft kontroll över i denna utsträckning brister menar Høyesterett att 

avtalet ska ogiltigförklaras med stöd av 36 § avtaleloven.
63

 Vad ogiltigheten de facto 

betydde för parterna avhandlas i kapitel 4. 

 

3.4 Høyesteretts förhållningssätt till tidigare praxis 

3.4.1 Lognvik 

I följande avsnitt presenteras två rättsfall som avkunnades 2012 och är av stort intresse 

för frågan i Røeggen-fallet. Omständigheterna i alla tre fallen är mycket lika, men 

Høyesterett har trots det kommit till domslut som framstår som två ytterligheter. 

I det så kallade Lognvik-fallet
64

 hade far och son Lognvik köpt andelar i den norska 

banken Storebrands sammasatta produkt ”Indeksobligasjon Allokering II 2006-2010” 

på inrådan av en finansiell rådgivare. Köpet gav, på samma sätt som för Røeggen, rätt 

till återbetalning vid löptidens slut av det investerade beloppet reducerat med 

teckningsomkostnader. Den eventuella avkastningen var avhängig utvecklingen i den 

bästa av tre förhandsbestämda placeringar. Produkten var således både ett lån till 

Storebrand och ett köp av en rätt till indexavhängig avkastning. Upplägget hade alltså 

stora likheter med omständigheterna i Røeggen-fallet. 

Investeringen finansierades genom ett lån med rörlig ränta hos Storebrand med 

säkerhet i deras VPS-konto. Månadskostnaden täckte alla kostnader för lånet, vilket 

aldrig skulle betalas ut. Avsikten var istället att det skulle räknas av mot investeringen 
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vid förfall. I takt med att räntenivån steg ökade också månadskostnaden. Lognvik 

kontaktade banken och meddelade att han inte skulle betala så höga belopp och fick till 

svar att han i så fall kunde lösa lånet. Han stoppade då inbetalningarna på lånet, gjorde 

gällande att avtalet var ogiltigt och krävde att banken skulle återbetala beloppen. 

Banken avvisade kravet och tvångsinlöste andelarna.  

Lognvik vann inte framgång i någon av underinstanserna, men fullföljde sin talan i 

Høyesterett. Där gjorde Lognvik gällande att det stod i strid med 36 § att tillämpa 

avtalet enligt dess innehåll. Han menade att karaktären av indexobligationen – dels att 

avtalsförhållandet bestod av ett lån till banken, dels att osäkerheten knuten till en positiv 

avkastning på investeringen var ganska stor – skulle ses ihop med den omständigheten 

att investeringen var lånefinansierad. Lognvik preciserade att delarna var för sig inte 

självständigt kunde grunda oskälighet enligt 36 §, utan att de måste bedömas som en 

helhet. Majoriteten ansåg att de upplysningar som banken hade givit om 

indexobligationen och dess element innebar att ett köp kunde göras med god översikt, 

att risken för förlust var klargjord och likaså att det fanns en osäkerhet knuten till 

sannolikheten för avkastning. Dessa förhållanden blev också förklarade och 

konkretiserade i möten parterna emellan. Høyesterett fann således att det inte stod i strid 

med 36 § att tillämpa avtalet och biföll inte talan. Den fann inte någon anledning att 

göra skillnad mellan lånefinansierade köp och köp finansierade på annat sätt vid en 

bedömning enligt 36 §. 

I målet konstateras att felen i informationen måste vara kvalificerade för att avtalet 

ska kunna angripas. Det anges inte närmare vad det innebär, men jag tolkar det som att 

felen måste ha en viss substans. I Røeggen-fallet anförde banken att felen var 

uppenbara, men domstolen ansåg inte så vara fallet. Høyesterett tycks i Røeggen-fallet, 

som ett obiter dictum, uttala att information till konsumenter som är uppenbart felaktig 

inte kan utgöra ett oskäligt element i avtal. Påståendet väcker dock frågor om 

förhållandet till Lognvik-fallet. Den felaktiga informationen måste vara kvalificerad för 

att beaktas vid oskälighetsbedömningen, men är den så pass kvalificerad att felet är att 

anse som uppenbart menar domstolen att det ska ignoreras. Var går då gränsen mellan 

kvalificerade och uppenbara fel? Enligt fallet Røeggen har banker ett stort ansvar, vilket 

innebär en hög tröskel för uppenbarhet. 

En domare var av skiljaktig mening i fallet Lognvik. Denne ansåg att avtalet skulle 

jämkas med stöd av 36 §. I tillägg till obalansen mellan parternas förpliktelser betonade 
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dissidenten att redan konstruktionen ensidigt tillvaratog bankens intressen, att det inte 

givits tillräckliga upplysningar om risken och avkastningsmöjligheten i tillräcklig grad 

samt att banken själv var rådgivare för den klagande parten. Avtalet borde enligt dennes 

mening ändras så att det begränsades till en direktinvestering i de underliggande 

optionerna. 

 

3.4.2 Fokus Bank 

Ungefär 80 norska bankkunder i Fokus Bank gjorde kraftiga förluster på sina 

investeringar i de sammansatta värdepappren ”ING Senior Bank Linked Note”. Under 

finanskrisen påverkades kursen så kraftigt att värdepappren upphörde. Produkten 

innehöll en mekanism för omfördelning och avslutande av värdepappren, vilka 

kunderna hävdade att de inte hade uppmärksammats på. Mekanismen var till för att 

skydda bankens lånedel av investeringen, det vill säga lånen av kunderna, men också för 

att skydda mot för hög exponering vid en normal kursutveckling. 

Tvisten fördes till domstol och målet avgjordes av Høyesterett i slutet av 2012.
65

 

Kärandesidan presenterade en rad rättsliga grunder, bland annat för ogiltighet enligt 36 

§. Domstolen menade dock att resultatet blir detsamma enligt alla rättsliga grunder och 

att bedömningen behövde samlas i en gemensam utgångspunkt – 9 kap. 2 § i dåvarande 

verdipapirhandelloven om god skikk.  

Høyesterett fann att informationen var tillräcklig för att förstå riskfaktorerna. De 

var informerade om att investeringen kunde gå med förlust i extrema situationer. 

Banken behövde dock inte upplysa om vad som utgör extrema situationer. Kravet på fel 

i informationen synes ändå mer dämpat än i Lognvik-fallet. 

I tidigare norsk praxis diskuterades kausaliteten, det vill säga att investeringen inte 

hade gjorts om riktig information hade presenterats. Bankkundernas ombud menade att 

en sådan grund skulle ha varit mer osäker. Det är dock precis vad som grundade domen 

i Røeggen-fallet, det vill säga att domstolen lade vikt vid att Røeggen inte skulle ha 

ingått avtalet om han hade fått tillräcklig information. Ombuden kanske skulle ha ändrat 

sig idag eftersom det var just kausalitetsbedömningen som var avgörande i Røeggen. 
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3.4.3 Jämförelse de tre fallen emellan 

Fallen Røeggen, Lognvik och Fokus Bank har blivit mycket uppmärksammade i media 

sedan de avkunnades, framförallt sedan domen i Røeggen-fallet meddelades. Samtliga 

domar avkunnades mellan den 28 februari 2012 och den 22 mars 2013. I Lognvik- och 

Fokus Bank-fallen bestod avtalen enligt sin ursprungliga lydelse, och i Røeggen-fallet 

förklarades avtalet ogiltigt i sin helhet. Hur kommer det sig att rättsfall vars 

omständigheter är så lika kunde få så olika utfall? 

Det är inte fråga om olika grader av jämkning, utan om giltighet och ogiltighet. Fall 

som är likartade och blir föremål för jämkning kan ändras olika mycket. Med tanke på 

karaktären av 36 § är det till och med rimligt att utfallen inte alltid blir lika eftersom 

inget fall är exakt det andra likt, med att de blir så här olika är svårt att förstå. Det är ett 

tydligt bevis på oförutsebarheten som en tillämpning av 36 § medför. 

Vid en jämförelse av domskälen i Røeggen- och Lognvik-fallen kan slutsatsen dras 

att Høyesterett bedömde kravet för den information som kunderna fått olika. I Lognvik-

fallet ställde rätten ett krav på graden av fel – kvalificerade fel. I Røeggen-fallet antogs 

den konsumentvänligare inställningen att banken var tvungen att försäkra sig om att 

kunden förstod betydelsen av produkten. Lognvik fick alltså själv stå för risken att han 

inte förstod innebörden av investeringen, medan Røeggen inte fick det. 

I både Fokus Bank-domen och i Røeggen-domen betonade Høyesterett – trots att 

domsluten blev olika – vikten av kausaliteten. Den information som kunden får är direkt 

kopplad till beslutet att investera. I Røeggen-fallet var det avgörande.  

Olika förklaringar kan tänkas för de vitt skilda domsluten. Det faktum att Røeggen 

avgjordes i plenum kan vara en indikation på att Høyesterett anser att Lognvik-domen 

är felaktig – att domstolen vill ändra sin egen nyligen etablerade praxis. Lognvik-domen 

var inte enhällig, vilket visar att det fanns missnöje inom Høyesterett mot domen redan 

vid dess avkunnande. Røeggen-domen var dock enhällig. Frågor som avgörs i plenum 

måste vara tänkta att bli vägledande. 

Det kan också kritiseras att både Lognvik och Fokus Bank nämns i Røeggen-fallet 

utan att det ges någon förklaring till varför utfallen blev så olika. Informationen som 

gavs av de olika bankerna kunde ha satts i relation till varandra för att skapa en 

distinktion, men det gjordes inte. Därför kvarstår frågan vad domstolen ansåg vara 

skillnaden mellan fallen. Det faktum att ingen distinktion gjordes kan också vara ett 
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tecken på att domstolen ville ändra den praxis som blev gällande genom Fokus Bank 

och Lognvik. Høyesterett kan knappast väntas bekräfta denna teori. Frågan är dock 

intressant, inte minst för att Høyesterett inte lämnar någon förklaring till den förändrade 

inställningen i Røeggen-fallet. På grund av det anförda anser jag Røeggen-fallet vara 

gällande rätt, men prejudikatvärdena av de två tidigare domarna är desto mer osäkra. 
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4 Informationsgivning som oskälighetsgrund 

4.1 Bankers upplysningsplikt 

4.1.1 Allmänna utgångspunkter 

Det finns många lagar som är knutna till bankverksamhet. Variationen av bestämmelser 

har delvis visats i ovan framställda avsnitt. Banker är skyldiga att följa bank- och 

finansieringsrörelselagen,
66

 vilken i 13 kap. 2 § stadgar att FI utövar tillsyn över banker. 

Uppsatsen behandlar dock inte traditionell bankverksamhet med in- och utlåning, utan 

bankers informationsgivning till kunder. 

Banker är i förhållande till upplysningsplikten skyldiga att följa rådgivningslagen. 

Enligt 8 § rådgivningslagen är huvudregeln att Konsumentverket utövar tillsyn över att 

lagen följs. I samma lagrum stadgas undantagsregeln att tillsynen inte omfattar 

verksamhet som står under FI:s tillsyn. Lagen träffar i stor utsträckning verksamheter 

som redan står under FI:s tillsyn, och därför valde lagstiftaren att låta inspektionen 

utöva tillsyn även över denna lag. Upplägget är inspirerat av konstruktionen kring 

konsumentkreditlagens tillsyn.
67

 Genom förordning (2004:17) om finansiell rådgivning 

till konsumenter har Konsumentverket och FI givits rätt att meddela föreskrifter om 

vilka skyldigheter näringsidkare ska iaktta vid sin rådgivning. I samma paragraf stadgas 

att de båda ska samverka med varandra innan föreskrifter meddelas. 

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till 

konsumenter är meddelade med stöd av denna förordning.
68

  Det finns dock ingen 

sanktion som direkt kopplad till överträdelse av föreskrifterna.  

I fallet Røeggen var det, som visats ovan, informationen som utgjorde det oskäliga 

elementet i avtalsförhållandet vid en samlad bedömning. I helhetsbedömningen 

beaktade Høyesterett att investeringen, och därmed kreditavtalet, byggde på 

lånefinansiering. Krediträtten i sig diskuteras dock inte mer än vad som är nödvändigt 

för förståelsen. I Sverige har alla kreditgivare en allmän skyldighet att iaktta god 
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kreditgivningssed enligt 6 § konsumentkreditlagen och FI:s allmänna råd om krediter i 

konsumentförhållanden.
69

  

 

4.1.2 Rådgivning 

Problematiken kring finansiell rådgivning uppkom på 1990-talet. Då började en 

förändring från det traditionella sparandet ta form. Lagstiftaren fann att det uppstod en 

risk för att bristfällig rådgivning kunde orsaka kunderna skada. Problemen ansågs vara 

rådgivarnas i vissa fall bristande kompentens och kundernas svårigheter att skilja på 

marknadsföring och rådgivning. Det hela resulterade i lagen om finansiell rådgivning 

till konsumenter.
70

 

Det finns ingen konkret definition av rådgivning i svensk rätt. I utredningen till 

rådgivningslagen framhålls att med rådgivning ”torde dock allmänt avses verksamhet 

som syftar till att lämna förslag om lämpliga tillvägagångssätt i ett visst 

sammanhang”.
71

 Fredric Korling menar att den begreppsbeskrivningen bör kompletteras 

med individuell prägel, lämna rekommendationer, visa på handlinsalternativ och 

konsumentens särskilda behov och önskemål.
72

 Finansiell rådgivning är och förblir ett 

något oklart begrepp. 

Lagen är, som framgår av dess namn, tillämplig på rådgivning till konsumenter. Det 

finns ingen allmängiltig definition av konsumentbegreppet, men i lagens 2 § stadgas att 

med konsument menas ”en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som 

faller utanför näringsverksamhet”. På motsvarande sätt måste rådgivaren vara en 

näringsidkare och råden måste förmedlas i samband med näringsverksamheten. Det 

finns ingen anledning att i denna uppsats djupdyka i begreppen. Røeggen var en 

konsument och frågan i målet kretsade kring själva informationen. Rådgivningslagen är 

därför främst av intresse för att kasta ljus på diskussionen om fel i 

informationsgivningen från bank till konsument.  

Vad gäller de materiella bestämmelserna är det 4 och 5 §§ som är av intresse. I 

dessa stadgas näringsidkarens skyldigheter. Enligt 4 § ska, i det här fallet, banken se till 
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att rådgivaren har tillräcklig kompetens, dokumenterar allt som förekommer vid 

rådgivningstillfället och lämnar ut den dokumentationen till konsumenten. Vidare 

stadgar 5 § att rådgivare i sin rådgivningsverksamhet ska iaktta god rådgivningssed och 

med tillräcklig omsorg tillvarata konsumentens intressen. Rådgivningen ska anpassas 

efter konsumentens önskemål och behov. Banktjänstemannen får heller inte 

rekommendera andra lösningar än sådana som kan anses lämpliga. Enligt andra stycket 

går skyldigheten så långt som att avråda konsumenten från att vidta åtgärder som inte 

kan anses lämpliga med hänsyn till konsumentens behov, ekonomiska förhållanden eller 

andra omständigheter.  

Rådgivares skyldigheter lagfästes som en reaktion på det ökade sparandet i 

finansiella instrument. Det skapade ett ökat behov av information och rådgivning. I och 

med det aktualiserades också frågan vilket ansvar banker har för informationen som de 

lämnar och vad som krävs av dem som är rådgivare. Bankerna har vidtagit egna 

åtgärder på grund av uppstramningen, vilka har varit väldigt betydelsefulla för 

utvecklingen.
73

 

Rådgivningslagen tar sikte på situationer då mottagraren av råden befinner sig i en 

särskilt utsatt position, det vill säga då kunden riskerar att förlora hela eller delar av sitt 

kapital eller försätta sig i en skuldsituation. Riskbedömningen är därför av intresse.
74

 

Eftersom Røeggen lånefinansierade sin investering riskerade han definitivt att skuldsätta 

sig. I det konkreta fallet är det inte svårt att fastställa en hög risk. Korling är av 

uppfattningen att begränsningen i lagens tillämpningsområde är svår att upprätthålla och 

menar att alla typer av transaktioner som innebär en sådan risk bör omfattas av lagen.
75

 

Det finns situationer då kunden inte har ett rent investeringssyfte. Dessa diskuteras inte i 

förarbetena men borde ändå omfattas av lagen. 

 

4.1.3 Praxis 

Högsta domstolen har i ett antal fall slagit fast vad som krävs av rådgivarna och vilken 

nivå informationen ska ligga på.
76

 I NJA 1992 s. 502 fastslogs att skatterådgivare har 
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långtgående förpliktelser men ”man bör vara försiktig med att lägga en rådgivare till last 

som försumlighet att han inte föreslagit sådana problemlösningar som är komplicerade 

till sin konstruktion eller svårbedömda från skatterättslig synpunkt”. I NJA 1994 s. 598 

uttalade HD att informationen som lämnas måste alltid vara beroende av vem 

uppdragsgivaren är. Hänsyn ska tas till vilka kvalifikationer kunden har. I fall då 

informationen om rättsläget är uppenbar kan det istället vara överflödigt med sådana 

påpekanden. NJA 1995 s. 693 handlade om en man som var företagare med god allmän 

kännedom om finansmarknaden och det ansågs bevisat i målet att han även förstått sig 

på indexoptioner. Han hade dessutom delaktagit i en så kallad provrunda. HD ansåg att 

rådgivaren hade fog för sin uppfattning att kunden ”var tillräckligt medveten om de 

särskilda riskerna med handel med indexoptioner”.  

Det är svårt att dra några slutsatser om informationsplikten utifrån dessa fall. Även 

om informationsplikten är vidsträckt måste banker och andra informationsgivare i viss 

mån kunna förlita sig på motpartens kompetens. Det är dock informationsgivaren som 

enligt huvudregeln står risken för att kunden inte har upplysts i tillräcklig grad, eftersom 

det faller under näringsidkarens ansvar. Fallen visar emellertid att bedömningarna är 

svåra, och att banker kan ha vidtagit tillräckliga åtgärder trots att kunden inte anser så 

vara fallet. Det är komplicerat att formulera regler när bedömningsgrunderna är så 

öppna och individuella. Hur ska en regel skapas som bestämmer vad som är tillräcklig 

kompetens och inte? Det kommer alltid att mynna ut i en bedömning i varje enskilt fall. 

Det är dessutom den enskilde banktjänstemannen som ska göra bedömningen av 

kundens kompetens. 

 

4.1.4 Gränsen för rådgivares skyldigheter 

Det är fin balansgång att ställa krav på rådgivning. Om kraven blir för höga, finns risken 

att bankerna inte vågar säga någonting eller att de blir väldigt vaga i sin 

informationsgivning. Konsumenterna behöver informationen och därför kan alltför 

strikta regler stjälpa syftet med rådgivningen.
77

 I rollen som rådgivare förutsätts 

bankpersonalen besitta en viss kompetens och utifrån den kunskapen kunna vägleda 

kunden i frågan hur han eller hon bör handla. Rådgivningen är även individuell 
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eftersom olika konsumenter har olika förutsättningar och behov. Den får dock inte 

förväxlas med marknadsföring och försäljning.
78

 

Ett av skälen till att stifta rådgivningslagen var att stärka konsumentskyddet. Främst 

läggs vikten på de intressen som framstår som särskilt skyddsvärda, det vill säga 

placeringar i finansiella instrument. Det är nämligen i dessa fall som konsumenten 

utsätter sig för störst risk. Denna placeringsrådgivning utmärker sig genom att 

bankkunden har att välja mellan olika typer av investeringar som är knutna till olika 

risknivåer. Det är i just dessa fall som informationsgivningen är så viktig. Kunden måste 

förstå vilken risk han eller hon tar och vad den risken innebär.
79

  

Lagen är tillämplig på finansiell rådgivning av individuell karaktär, vilket innebär 

att det krävs ett uppdragsförhållande mellan näringsidkaren och konsumenten.
80

 Frågan 

har uppstått huruvida det måste föreligga ett formellt avtal om finansiell rådgivning. 

Några av remissinstanserna har anfört att det borde finnas formella avtal, till förmån för 

den ökade förutsebarheten. Regeringen menar dock i sina skäl att en sådan 

gränsdragning innebär praktiska svårigheter.
81

 Enligt NJA 1992 s. 243 bör ett sådant 

uppdragsförhållande även kunna uppstå formlöst. Avgörande är om rådgivaren har 

uppträtt yrkesmässigt och om konsumenten har haft anledning att fästa tillit till råden. 

Ett uppdragsförhållande bör åtminstone uppstå när rådgivaren har insett att kunden har 

förlitat sig på informationen. Rättsförhållandet blir därför kontraktuellt eller 

kontraktsliknande.
82

 Enligt Korling är det oklart om det krävs att det föreligger ett 

särskilt uppdragsavtal mellan parterna – oavsett form – eller om det räcker att 

rådgivning sker i ett redan existerande avtalsförhållande för lagen ska bli tillämplig. 

Han menar dock att diskussionen är näst intill onödig eftersom ett råd till en konsument 

är ett avtalsgrundande rättsfaktum.
83

  

Vid en jämförelse med Røeggen kan det konstateras att det inte fanns något 

formellt avtal om rådgivning, utan det var ett led i köpet av produkterna. Enligt min 

mening känns det dock märkligt att hävda att hans situation skulle vara mindre 

skyddsvärd än om de upprättat ett formellt avtal innan de andra avtalen ingicks. 
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Regeringen menar att ett ytterligare problem som skulle uppstå med en så 

begränsad tillämpning är det minskade konsumentskyddet. Normal finansiell rådgivning 

föregås sällan av formellt upprättade avtal, utan de uppstår som ett led i rådgivningen. 

En strängare tillämpning skulle därför leda till både praktiska problem och en sämre 

position för konsumenter. Som i många andra fall blir slutstatsen att omständigheterna i 

det enskilda fallet avgör om det föreligger ett uppdragsförhållande om rådgivning, men 

näringsidkarens uppträdande gentemot kunden är av enskilt störst betydelse.
84

 

Gränsdragningen mellan finansiell rådgivning och marknadsföring bör också 

nämnas. Rådgivningslagen tar sin utgångspunkt i exempelvis de vanliga fall då en 

bankman går igenom kundens investeringsmöjligheter och lämnar rekommendationer. 

Den marknadsrättsliga regleringen syftar till att skydda konsumentkollektivet – inte 

enskilda konsumenter.
85

 Det är dock inte helt ovanligt att finansiell rådgivning och 

marknadsföring sammanfaller, inte minst vid försäljning, och därför förmedlas vid ett 

personligt möte. Precis som i fallet Røeggen är det vanligt att banker sätter ihop 

produkter till ett ”paket” som de tror på och sedan erbjuder dessa till sina kunder. Sett ur 

ett konsumentperspektiv får en sådan situation inte förändra de skyldigheter banken har 

gentemot sina kunder. Det ska således inte vara någon skillnad mot hur den ”renodlade 

rådgivningen” skulle ha sett ut. Lagen fick därför den form att finansiell rådgivning är 

ett generellt begrepp och således även innefattar andra syften som näringsidkaren kan 

ha, till exempel försäljning.
86

 Enligt min mening bör det till och med ställas högre krav 

på rådgivare som förmedlar en produkt, än på dem som inte gör det. Så konstateras även 

i NJA 1994 s. 598, även om det i fallet var fråga om ett skatteupplägg. 

De skyldigheter som lagen ställer upp är ett kompetenskrav, ett 

dokumentationskrav och ett krav på god rådgivningssed. Det är bankens skyldighet att 

säkerställa att dess anställda uppfyller kompetenskravet. Lagen fastställer dock inte 

vilken kompetens som är att anse som tillräcklig.
87

 Vägledning kan dock hämtas från 

FI:s allmänna råd om värdepappersrörelse.
88

 

Dokumentationskravet har flera fördelar. Rådgivare bör vara försiktigare i sin 

informationsgivning när de är medvetna om att allt som kommuniceras också 
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dokumenteras. Även bevissvårigheter motverkas om allt finns dokumenterat. Med hjälp 

av dokumentationen kan grunderna för rekommendationerna i efterhand fastställas.
89

 

Vid rådgivningslagens tillkomst fanns det, utöver de generella skyldigheterna, även 

ett behov av att klargöra vad som krävs av rådgivare i förhållande till enskilda 

konsumenter som ett ytterligare led i konsumentskyddet. Med en sådan reglering 

eftersträvades enhetlighet i bedömningen av rådgivarnas ansvar, men också ett 

säkerställande av att konsumenterna får råd som är individuellt anpassade.
90

 Lagen 

lämnar dock, enligt min mening, ett relativt stort utrymme för tolkning, vilket gör det 

osäkert hur mycket klarare lagstexten är än äldre praxis. Det är åtminstone ett lagstadgat 

krav, även om den faktiska innebörden av kravet är vagt. 

Lagen hänvisar också till god redovisningssed och omsorg om konsumentens 

intressen. God sed är föränderlig och individuell för varje bransch. Omsorgen för 

konsumentens intressen ska sättas framför bankens egna intressen. Skyldighetens 

innebörd varierar från fall till fall och får tolkas mot bakgrund av omständigheterna i 

varje enskild situation som uppkommer. Rådgivarna ska ställa all sin kunskap till 

förfogande, de ska meddela om de presenterar endast sina produkter eller utbudet på 

marknaden i stort, och de ska rekommendera kunder att söka rådgivning på annat håll 

om det på ett bättre sätt tillvaratar kundens intresse. Näringsidkaren bör vara aktivt lojal 

mot konsumenten.
91

 Korling menar dock att det inte går att läsa in en avrådningsplikt i 

”definitionen” av finansiell rådgivning. En sådan plikt uppkommer först då det 

föreligger en rådgivningssituation, och lagen redan har blivit tillämplig.
92

  Då får dock 

banker en skyldighet att avråda kunder från att vidta åtgärder om de kan anses 

olämpliga. Självklart är det till syvende och sist konsumenten själv som väljer, men 

denna ska fatta sitt beslut på så goda grunder som möjligt. Avrådningsplikten är förenad 

med en rådgivningssituation, och bör således inte föreligga om en kund stiger in på ett 

bankkontor och begär en transaktion av något slag.
93

 

Informationen som slutligen förmedlas till kunden ska vara individuellt anpassad. 

Råd som är högst lämpliga i ett fall kan vara direkt olämpliga i ett annat. Relevanta 

faktorer kan vara både person och tidpunkt. Därför ska utgångspunkten för den 

finansiella rådgivningen vara förutsättningarna och behovet hos den enskilde kunden 
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vid det aktuella tillfället.
94

 Syftet med kraven är för det första att varje enskild kund ska 

kunna tillgodogöra sig informationen, och för det andra att råden ska vara 

skräddarsydda för samma kunds förutsättningar, önskemål och behov. Enligt 

propositionen ska därför hänsyn tas till konsumentens förkunskaper, ekonomiska och 

andra förhållanden, önskemål och syfte med placeringen, samt konsumentens 

riskbenägenhet.
95

 Det är inte något som framkommer genom en läsning av lagtexten, 

men det framgår tydligt i förarbetena. Korling menar att individuell karaktär kan tolkas 

på tre sätt – att rådet riktas till en person, att informationen är personligt utformad, och 

att den utformingen sker med vetskap om och i förhållande till den individuella kundens 

situation. Lagstiftaren har antagligen också åsyftat alla tre tolkningarna. Från 

konsumentens sida bör det kunna presumeras att rådgivningen är av individuell karaktär 

om rådgivaren exempelvis är en personlig bankman. Då har konsumenten en befogad 

anledning att förutsätta att rådgivaren tillhandahåller finansiell rådgivning.
96

 Jag kan 

tänka mig att det inte vållar särskilt stora problem i praktiken. Lagen synes efter denna 

redogörelse omfatta ett stort antal situationer. 

Slutligen måste konsumenten ha varit övertygad om att det var en 

rådgivningssituation och fäst befogad tillit till den information som han fick.
97

 Vid en 

jämförelse med Røeggen är det en väldigt viktig del eftersom han inte ha skulle ingått 

avtalet om han inte trodde på den information som han fick. Avgörande är alltså hela 

tiden hur konsumenten har uppfattat informationen, inte vilken avsikt banken hade. 

Korling tar just exemplet med att en kund får ett prospekt där banken rekommenderar en 

investering i aktieindexobligationer. Om kunden sedan diskuterar det med en bankman 

bör lagen vara tillämplig. Det ställs således mycket högre krav på banken att klargöra att 

det inte handlar om finansiell rådgivning.
98

 

 

4.2 Generalklausulen 

Grunderna för att jämka ett avtal är då oskälighet föreligger enligt avtalets innehåll, 

omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller 
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omständigheterna i övrigt. I propositionen anges att när reformförslaget behandlades var 

det i första hand för att ge domstolarna utvidgade möjligheter att jämka avtal eller 

avtalsvillkor, eller ogiltigförklara hela avtal i de fall en tillämpning av avtalet skulle 

anses oskälig. Utvidgningen syftade till stor del till att göra 36 § mer förenlig med då 

gällande AVLK.
99

 Generalklausulen innehåller inte något uppenbarhetsrekvisit, 

eftersom syftet var att utvidga möjligheterna att jämka avtal och lämna dem utan 

avseende.
100

  

Vid en jämförelse med tillämpningen av andra länders civilrättsliga 

generalklausuler uppmärksammades att oskälighet beaktades på olika sätt. I exempelvis 

Tyskland togs sikte på att bedöma om ett avtalsvillkor är oskäligt i och för sig, men det 

förekom givetvis även bedömningar av fall då villkoret ledde till oskälighet. I svensk 

rätt bedömdes istället om tillämpningen av villkoret var oskäligt enligt 8 § 

skuldebrevslagen. I förarabetens framhålls att det fanns skäl att vid tillämpning av den 

nya generalklausulen låta domstolarna förklara vissa villkor som oskäliga i och för 

sig.
101

 Exempel på sådana villkor är de som strider mot lag och goda seder. Det var ett 

sätt att samtidigt som möjligheten till jämkning av avtal utvidgades öka förutsebarheten 

och rättssäkerheten i de fallen.
102

 

Diskussionen om 36 § kretsar alltid kring villkor, trots att det är en 

helhetsbedömning som ska ligga till grund för beslutet. De kan inte ses isolerade, utan 

ska läsas ihop med andra villkor och i sitt sammanhang.
103

 Jag tycker därför att det kan 

ifrågasättas, eller i alla fall att det är något oklart, varför en uppdelning krävs mellan 

villkor som är oskäliga i och för sig och villkor som innebär oskälighet vid 

tillämpningen. Villkor som är oskäliga i och för sig bör i de allra flesta fall också leda 

till en oskälig tillämpning. I de fall då ett oskäligt villkor inte har skapat obalans mellan 

parterna i praktiken bör en helhetsbedömning leda till att det inte är oskäligt. Fallet 

Røeggen är ett belysande exempel på att rättstillämparen i oskälighetsbedömningen bör 

ta hänsyn till alla aspekter, och inte stirra sig blind på enskilda villkor. Det gör 

bedömningen mer komplicerad, men det är också nödvändigt för att nå ett så balanserat 

resultat som möjligt.  
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I förarbetena föresloga att 36 § skulle tillämpas generellt och att andra 

generalklausuler skulle upphävas, vilket skedde i princip överallt. Därför är 36 § en så 

pass viktig bestämmelse idag. Flexibiliteten det innebär att tillämpa bestämmelsen 

generellt var tänkt att motverka missbruk av avtalsfriheten.
104

 Propositionen framhöll att 

utredningen betraktade den utvidgade möjligheten att tillämpa generalklausulen som ett 

viktigt rättssäkerhetsintresse.
105

  

Det finns ingen konkret hänvisning till god sed i lagtexten. Det är något som kan 

vägas in i helhetsbedömningen, men lagstiftaren har valt att inte skriva det uttryckligen 

för att undvika en passiv bundenhet. Prövningen ska vara friare.
106

 

Den norska generalklausulen inriktar sig på hela avtalet, snarare än på särskilda 

avtalsvillkor. Det är en skillnad mot den svenska, men det bör inte innebära någon reell 

skillnad.
107

 Claes von Post konstaterar att generalklausulerna i sak är likadana i de 

nordiska länderna.
108

 Høyesteretts domar har ett väldigt högt prejudikatvärde i Norge, 

vilket påverkar innebörden av 36 §. Det råder delade meningar om generalklausulens 

praktiska betydelse. Jo Hov menar att den leder till godtyckliga bedömningar, men 

medger också att regeln kommit för att stanna.
109

 Geir Woxholth å andra sidan menar att 

den har blivit en av de viktigaste bestämmelserna inom förmögenhetsrätten. Han menar 

att den har tillämpats, inte bara för att motverka oskälighet i ett avtal, utan även för att 

uppnå skälighet.
110

 Det kan ifrågasättas om inte det ligger i gränslandet för vad som är 

syftet med bestämmelsen. Att uppnå skälighet i ett avtal som kanske inte egentligen är 

oskäligt faller utanför lagens tillämpningsområde. Det bör finnas en gråzon mellan 

oskäliga och skäliga avtal, och fall som hamnar i den gråzonen är kanske inte lämpliga 

att angripa.   

Norge vare sena i jämförelse med övriga nordiska länder att införa en 

generalklausul. Den kom delvis som en reaktion på Sverige och Danmarks införande av 

en sådan.
111

 Norge tillämpade även, som en allmän skälighetsbestämmelse, 33 § 

avtaleloven i större utsträckning än Sverige och Danmark.
112
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I förarbetena framhölls vidare att behovet av konsumentskyddet var lika stort inom 

alla rättsområden och därför behövdes en allmän jämkningsregel inom civilrätten. Det 

skulle annars uppstå obalans mellan de olika rättsområdenas regleringar. Ytterligare ett 

skäl var att domstolarna skulle få en direkt grund för att åsidosätta avtal istället för att 

tillämpa olika tolkningsmetoder.
113

 

I utredningen framhävs osäkerheten som bestämmelsen innebär för parterna att inte 

veta om avtalet, trots avtalsfriheten, kommer att bestå. Det är svårt för parterna att se var 

gränsen går.
114

 Det argumentet är förståeligt, men det kan samtidigt ifrågasättas. En 

generell avtalsfrihet med en skälighetsspärr kan inte vara tänkt att ge den starkare parten 

några incitament att testa var gränsen går. Det kan knappast vara eftersträvansvärt att 

tangera gränsen för oskälighet bara för att tjäna maximalt på avtalet då det kan vara 

kostsamt att misslyckas med det. Visserligen ska alla parter ha möjlighet att göra en bra 

affär utan att den betraktas som oskälig, men det finns heller inte någon anledning att 

testa gränserna. Det, om något, späder på stereotypen om stora elaka banker som lurar 

kunder för egen vinning. Förutsebarheten är viktig för båda parter ur 

rättssäkerhetssynpunkt.  

Den norska utredningen anför att en mer precis regel skulle öka förutsebarheten, 

men samtidigt minska skyddet för den svagare parten. Utredningen menar då att 

förutsebarheten inte bör väga särskilt tungt för avtal som har ett sådant innehåll att de 

enligt jämkningsregeln betraktas som oskäliga. Att skydda den svagare parten måste 

väga tyngre.
115

 Det leder till ett cirkelresonemang – förutsebarheten är tungt vägande för 

skäliga avtal men inte för oskäliga avtal, samtidigt som det inte går att veta om det är 

skäligt eller oskäligt förrän efter en prövning. 

Den svenska utredningen menar att möjligheten att jämka avtal för att uppnå balans 

i ett avtalsförhållande får väga tyngre än hänsyn till förutsebarheten. I propositionen 

anges att det till och med inte allmänt kan uttalas att en generalklausul ska tillämpas 

endast i undantagsfall och med försiktighet. Förutsebarheten är dock viktig, och hänsyn 

bör tas i den mån det går i det enskilda fallet.
116
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Sammanfattningsvis kan oskälighetsbedömingen enligt 36 § bli komplicerad 

eftersom det oskäliga elementet kan bestå av den information som lämnas innan ett 

avtal ingås och alltså egentligen inte vara en del av själva avtalet.  
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5 Rättsföljderna av oskälighet 

5.1 Ogiltighet i fallet Røeggen 

Då ett avtal vara oskäligt ställs domstolen inför valet rättsföljd. Det följer av 36 § att de 

rättsföljder som står till buds är att avtalet blir föremål för jämkning, eller lämnas utan 

avseende helt eller delvis. 

I fallet Røeggen anförde DNB anförde att det endast skulle kunna bli aktuellt att 

ändra eller åsidosätta delar av avtalet för att återupprätta balansen i avtalsförhållandet. 

Banken pekade vidare på att dess förpliktelse redan var utförd och att den därmed inte 

kunde dras tillbaka. Høyesterett kom till slutsatsen att avtalet i dess helhet skulle 

förklaras ”settes till side i sin helhet”.
117

 Avgörande i sammanhanget var att Røeggen 

inte hade ingått avtalet om han hade fått tillräcklig och korrekt information om 

avtalsförhållandet. Resultatet blev således att avtalet förklarades ogiltigt och att 

Røeggen blev ersatt för sina kostnader, det vill säga att de belopp som han hade betalat 

in till banken under avtalstiden återbetalades. Beloppen beräknades av parterna till 

sammanlagt 230 000 NOK. 

Eftersom Røeggen vann framgång i målet, skulle han enligt huvudregeln i 20 kap. 2 

§ tvisteloven få sina rättegångskostnader ersatta av motparten.
118

 Han nådde dock inte 

ända fram med sin urspungliga principiella grund som var knuten till den förväntade 

avkastningen. Det var också i huvudsak banken som först uppmärksammade felen i 

prospektet och informationsbladet. Då kan huvudregeln åsidosättas genom ett undantag 

i samma paragraf, men rätten ansåg ändå att banken som professionell part fick stå 

Røeggens rättegångskostnader. Det är ett tydligt ställningstagande av Høyesterett om 

konsumentskyddets betydelse. Oaktat denna utgång är det något trångsynt av domstolen 

att hävda att Røeggen inte nådde fram till sin principiella grund. I de angivna grunderna 

inför huvudförhandlingen i tingretten framfördes gång på gång betydelsen av att 

Røeggen inte skulle ha ingått avtalet om han hade fått korrekt och balanserad 

information.
119
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Det som han däremot inte vann fullständig framgång med var verkningarna av 

ogiltigheten. Røeggen ville sättas i samma position som om lånet och investeringen 

aldrig hade skett, det vill säga att alla prestationer skulle gå åter. Hans ombud anförde 

att det var irrelevant att banken hade fullgjort dess förpliktelse och att det vid tidpunkten 

för domen inte längre var möjligt att låta den gå åter.
120

  

Det som Høyesteretts dom de facto innebar var att Røeggens prestation gick åter, 

det vill säga att han blev ersatt för det belopp som han totalt betalat in till banken under 

avtalstiden. Själva köpet av aktieindexobligationerna sex år innan tvisten uppstod kunde 

av praktiskt skäl inte gå åter. Samtliga prestationer gick alltså inte åter, även om det får 

anses vara Høyesteretts avsikt. I praktiken blir det ingen skillnad i det här fallet, men 

Røeggen-domen kan få konsekvenser långt bortom fallet i fråga. 

Den ersättning som Røeggen fick var en kompensation för det negativa 

kontraktsintresset. De positiva och negativa kontraktsintressena används ofta som 

måttstockar i denna diskussion. Det kan dock vara problematiskt att hävda att ersättning 

för det ena eller andra kontraktsintresset alltid utgår. Normalt sett definieras det 

negativa kontraktsintresset som de kostnader som har uppkommit vid tidpunkten för 

domen. I praktiken handlar det om kostnader som inte är till någon nytta eftersom 

avtalet inte kommer att fullgöras.
121

 Det positiva kontraktsintresset innebär att den 

förfördelade parten ersätts som om avtalet hade fullgjorts.
122

 Kostnaderna kan bli svåra 

att beräkna eller kan ha blivit så stora att det istället är oskäligt att låta allt ersättas. Om 

stora kostnader har uppstått som en följd av oklarheter kring avtalet, eller på grund av 

att processen har blivit utdragen, så kan det negativa kontraktsintresset bli större än det 

positiva. Det är en situation som inte alltid upplevs som rimlig. 
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5.2 Jämkning och lämnande utan avseende 

5.2.1 Betydelse och inbördes samspel 

Rättsföljderna av 36 § kan enkelt ställas som upp som Woxholth har gjort, med fyra 

olika utfall:
123

 

 

1. Det oskäliga villkoret ändras eller åsidosätts medan avtalet i övrigt består 

2. Det oskäliga villkoret ändras i kombination med att andra villkor också 

ändras eller åsidosätts 

3. Det oskäliga villkoret består men andra villkor ändras eller åsidosätts 

4. Avtalet åsidosätts i sin helhet 

 

Det är på samma vis i svensk rätt. Vilket alternativ som väljs beror på bedömningen i 

det enskilda fallet. Förarbetena ger endast vaga riktlinjer för hur bedömningen ska 

göras, vilket innebär att domarna ges stor frihet att bestämma rättsverkningarna. 

Domstolarna bör dock inte besluta om mer ingripande rättsverkningar än vad som är 

nödvändigt.
124

  

Innebörden av det första alternativet – att ett villkor ändras – är att avtalet består, 

men med en annan innebörd. Att villkoret åsidosätts eller lämnas utan avseende enligt 

svenska lagstiftningstermer innebär att det inte tillmäts någon rättslig betydelse. Avtalet 

modifieras för att överensstämma med lagen.  

När villkoret jämkas även i andra delar är det ofta för att komma till rätta med den 

oskäliga situationen som en tillämpning av avtalet leder till. Då är det sällan tillräckligt 

att ändra endast det aktuella villkoret, utan avtalet måste kanske ses över i sin helhet. 

Det är dock viktigt att domstolen inte ingriper alltför mycket i partsautonomin och 

skriver om hela avtalet. Det kan skapa problem i motsatt riktning – att avtalet efter 

jämkningen omfattar annat än parterna avsett från början, vilket parterna då är bundna 

av.
125

  

Det tredje alternativet skiljer sig egentligen inte så mycket från det andra. Det kan 

tyckas märkligt att låta det ursprungligen oskäliga villkoret bestå och istället ändra 
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andra delar i avtalet. Flexibiliteten i 36 § gör det dock möjligt så länge syftet med 

ändringen uppnås – att motverka en oskälig tillämpning av avtalet. Domstolens 

möjligheter att göra ändringar i avtalet sträcks ut till att fylla ut avtalet.
126

  

Inget av dessa alternativ ansågs tillräckligt för att bota det oskäliga avtalet mellan 

Røeggen och DNB. Det sista möjliga utfallet av 36 § är att avtalet lämnas utan avseende 

i sin helhet, det vill säga ogiltigförklaras. Det kan tyckas vara den mest ingripande 

åtgärden, men egentligen kan en omskrivning av avtalet innebära ett större ingripande 

gentemot den ena parten än ett ogiltigförklarande innebär för den andra. Det kan i sin 

tur vara ett problem. Den parten som inte drabbas av oskäligheten kan rent av tjäna på 

att avtalet ogiltigförklars istället för att ändras. Det är inte heller meningen. Den parten 

som har bidragit till oskäligheten bör stå risken att bli bunden av ett korrigerat avtal. 

Samma part kan begära att avtalet ogiltigförklaras i sin helhet på grund av att denne inte 

längre anser att avtalet speglar partavsikten, men rätten har ingen skyldighet att 

godkänna en sådan begäran.
127

 

Huvudregeln kan därför sägas vara att domstolen i första hand ska försöka jämka 

det oskäliga villkoret, och i andra hand genomföra en helhetsbedömning. En jämkning 

kan som sagt, medföra att avtalets karaktär förändras och därför blir oskäligt i motsatt 

riktning. I så fall kan ogiltighet vara den lämpligaste utvägen.
128

 

Trots att bedömningen tar sin utgångspunkt i enskilda villkor ska de hela tiden ses 

mot bakgrund av avtalet i dess helhet.
129

 Denna grundtank i både svensk och norsk rätt 

gör att helt och hållet objektiva bedömningar av villkor faller bort.  Avtalets kontext 

utgör tolkningsdata. I NJA 1988 s. 230 fastslogs att ett enskilt villkors skälighet 

framträder först vid en helhetsbedömning. Om tillämpningen i det enskilda fallet är 

avgörande och den i och med det är uttalat subjektiv bör det bli problematiskt att 

granska och jämka enskilda villkor. Åtminstone då avtalen är mer komplicerade, som i 

fallet Røeggen. Justering av priset i ett köpavtal blir antagligen inte föremål för samma 

bedömning.  
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5.2.2 Jämkning till noll 

Om ett villkor eller avtal jämkas innebär det att villkoret eller avtalet anses tillämpligt 

men, med en annan lydelse.
130

 Innebörden är således att avtalet ändras. Avtal kan 

skrivas om, bytas ut eller fyllas ut. Det framstår dock som oklart hur mycket ett avtal 

kan jämkas och inom vilken tidsperiod jämkningen får verkan. Om ett avtal jämkas 

ända tills det inte blir något kvar – jämkas till noll – har bedömningen egentligen glidit 

över till att avtalet lämnas utan avseende. På samma sätt är inte avtal formellt sett 

föremål för jämkning då villkor upphör att gälla – de lämnas utan avseende i de delarna. 

Enligt min mening är begreppet jämka till noll därför olämpligt att använda. Jämkning 

till noll innebär total nedsättning. Enligt Kurt Grönfors och Rolf Dotevall är jämkning 

till noll detsamma som ogiltighet,
131

 vilket dock är en förenklad schematisering i min 

mening. Rättsföljderna enligt 36 § kan betraktas som punkter på en skala. Det handlar 

om gradskillnader av rättsföljden, inte så mycket om olika rättsföljder.  

 

5.2.3 Lämnande utan avseende 

Lämnas ett villkor utan avseende innebär det, enligt generalklausulutredningen, att 

villkoret betraktas som obefintligt och att det eventuellt ersätts av en dispositiv 

rättsregel.
132

 Enligt Grönfors och Dotevall är innebörden av att ett villkor eller avtal 

lämnas utan avseende att det bortses helt och hållet ifrån – det är ogiltigt.
133

 Även 

föredraganden i propositionen beskriver ett lämnande utan avseende och ogiltighet som 

en och samma rättsföljd.
134

 Det tycks vara en något förenklad beskrivning av 

rättsföljden. I specialmotiveringen konstateras att paragrafens lydelse ger domarna ett 

brett spann – från att jämka ett villkor till att ogiltigförklara ett helt avtal.
135

 Begreppet 

lämna ett avtal utan avseende kan i sig liknas vid en punkt på en ogiltighetsskala. Jag är 

därför av uppfattningen att det inte är korrekt att använda begreppen helt synonymt. 

Generalklausulen tillkom just för att skapa fler dimensioner än endast ogiltighet vid 

lagstridiga avtal. Alla andra bestämmelser i avtalslagens tredje kapitel leder nämligen 
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till ogiltighet. Det gäller även för den lilla generalklausulen i 33 § AvtL som får anses 

ligga närmast 36 § i bedömningsgrunderna. Det finns således argument för att 

formuleringen lämna utan avseende valdes framför det mer specifika begreppet 

ogiltighet. 

 

5.3 Innebörden av ogiltighet 

5.3.1 Ogiltighet som begrepp 

Generalklausulen stadgar som sagt två olika rättsföljder då ett villkor eller ett avtal 

bedöms vara oskäligt – det kan jämkas eller lämnas utan avseende. Frågan om rättsföljd 

är dock inte så enkel att den stannar där. Rättsföljden får istället betraktas som 

bestående av två delar; dels själva jämkningen eller ogiltigförklarandet, dels dess 

faktiska konsekvenser. Eftersom inget av begreppen har en bestämd mening är det 

naturligt att tänka i två steg. Att rätten beslutar om jämkning eller ogiltighet säger 

egentligen ingenting. Rättsföljden måste därför bestå av ytterligare en del. En 

jämförelse med straffrätten kan här göras. Domstolen skulle aldrig döma till fängelse, 

utan dömer alltid till fängelse i x månader. På samma sätt som enbart fängelse inte är en 

komplett påföljd är inte heller jämkning eller lämnande utan avseende en komplett 

rättsföljd. Domstolen måste alltid specificera vad domen betyder i det enskilda fallet.  

För att komplicera studien av ogiltighet ytterligare används begreppen rättsföljd och 

rättsverkning ofta synonymt. Det logiska hade enligt min mening varit att en rättsföljd 

följdes av en eller flera rättsverkningar. Jag vill därför inte göra en distinktion av 

begreppen. I denna uppsats betraktas ogiltighet och dess konsekvenser vara lika mycket 

rättsföljder som rättsverkningar. 

Enligt Woxholth innebär ogiltighet i norsk rätt att det aldrig har förelegat ett giltigt 

avtal. Oavsett om det är ostridigt att parterna ingick avtal har det aldrig existerat om det 

förelåg en ogiltighetsgrund.
136

 Det är en skarp syn på ogiltigheten och den skapar även 

vissa problem, vilka jag återkommer till. Varken avtaleloven eller dess förarbeten 

innehåller någon definition av begreppet ogiltighet. Woxholth menar att ogiltigheten 

kan definieras på två sätt – baserat antingen på rättsverkningar eller på rättsfakta. Jag 
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kommer att fokusera på rättsverkningarna. Enligt det betraktelsesättet föreligger 

ogiltighet när en utfästelse inte får rättsverkningar efter sitt innehåll.
137

 

Den rättsföljdsbaserade definitionen av ogiltighet är negativt formulerad i norsk rätt 

– de normala rättsverkningarna inträder inte. Utgångspunkten är att man stryker ett 

streck över avtalsförhållandet, med innebörden att ingen av parterna behöver fullgöra 

sina förpliktelser. I de fall avtalet redan är fullbordat är huvudregeln att prestationerna 

ska gå åter.
138

 Rättsföljden är alltså beroende av hur långt avtalsförhållandet har 

fortskridit. Det kan tolkas som att rättsföljden blir mer ingripande ju längre in i 

avtalsförhållandet parterna har kommit. Men det finns en viss rimlighet och logik i det. 

Förklaras avtalet ogiltigt långt in i avtalsförhållandet är det antagligen mer som måste 

”rättas till”. 

 

5.3.2 Ogiltighetens rättsverkningar 

Det är främst brister vid avtalets ingående som leder till att hela avtalet förklaras 

ogiltigt.
139

 Det var just med hänsyn till omständigheterna vid avtalets ingående som 

avtalet mellan Røeggen och DNB förklarades ogiltigt i sin helhet. Fallet synes således i 

den delen följa huvudregeln. Det har ingen betydelse för tillämpningen av 36 § hur 

länge avtalsförhållandet har fortlöpt eller hur stora delar av prestationerna som har 

utförts, men det kan vägas in i bedömningen i båda riktningarna. Frågan är då ”bara” 

vad innebörden av ogiltigheten faktiskt är. Vid en tillämpning av de övriga 

ogiltighetsreglerna i 3 kap. AvtL är huvudregeln att alla prestationer ska gå åter, men 

det är långt ifrån i alla fall som resulterar i det. Förarbetena öppnar för begränsningar av 

den regeln. En anledning att inte låta alla prestationer gå åter är att parten som regeln 

används emot är i god tro. Då kan domstolen låta det som samma part vunnit intill den 

tidpunkten gå åter, i kombination med att förpliktelserna för framtiden bortfaller. Det 

finns ingen fast regel i dessa situationer – domstolen kan välja den konstruktion som 

anses mest skälig.
140
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Det är svårt att finna någon konsekvens i begreppsanvändningen angående 

ogiltighet. Även om rättsföljden kan betraktas som en skala används i doktrin många 

olika begrepp för att beskriva rättsföljden – ej giltigt, utan verkan, åsidosättande, 

lämnande utan avseende – och alla innebär någon grad av ogiltighet. Konsekvenserna 

vid en tillämpning av generalklausulen borde ofta bli mindre ingripande än vid 

traditionell ogiltighet, eftersom det faktiskt finns möjlighet att välja en mindre 

ingripande form av ogiltighet när det är lämpligt.  

Normalt förknippas ogiltighet med tre rättsverkningar: overksamhet för framtiden, 

återgång av prestationerna och ersättning för det negativa kontraktsintresset.
141

 Den 

traditionella ogiltigheten verkar således även bakåt. Ogiltigheten enligt 36 § innebär 

vanligtvis att avtalet blir overksamt för framtiden, alltså inte i enlighet med 

huvudregeln. Detta kan betraktas som en delogiltighet, eftersom inte samtliga 

traditionella rättsverkningar träder in. Det finns dock inget hinder mot att enligt 36 § 

låta de traditionella rättsverkningarna träda in, precis som i Røeggen-fallet. Risken är 

emellertid att det anses vara för ingripande. Normalt sett blir villkoret eller avtalet 

overksamt för framtiden när det lämnas utan avseende med stöd av 36 §, sannolikt i 

förening med någon form av ersättning. Härav kan slutsatsen dras att ogiltigheten i 

Røeggen-fallet är mer ingripande än vad som är ”normalfallet” enligt 36 §.  

Att som i propositionen betrakta ett ogiltigt avtal som obefintligt – som en nullitet – 

skapar ett problem, åtminstone i teorin.
142

 Om avtalet aldrig har existerat finns det inget 

avtal att härleda några rättsföljder ur.
143

 Ogiltigheten bör istället betraktas som 

ursprunglig eller framtida. Då undviks en situation där avtalet anses vara icke-

existerande. Avtalet har således existerat, men var ogiltigt från den stund det blev till. 

Avsikten med det klumpiga förarbetsuttalandet kan dock ha varit att parterna ska sättas i 

en situation som om avtalet inte har funnits, vilken är densamma som innan avtalet 

ingicks. Det resultatet kan eftersträvas även om avtalet betraktas som existerande. 

Ogiltighet för framtiden innebär att skyldigheten att prestera upphör från och med 

domslutet, men det finns ingen skyldighet för parterna att låta tidigare prestationer gå 

åter.
144
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Enligt Christina och Jan Ramberg ska parterna, vid traditionell ogiltighet, sättas i 

samma situation som innan avtalet ingicks. Det kan innebära fler regleringar mellan 

parterna än blott återgång av utförda prestationerna.
145

 Vid en tillämpning av 36 § är det 

dock vanligt att avtal bara blir ogiltiga för framtiden, från och med att den oskäliga 

situationen uppstår. Vid ett långvarigt avtal skulle det antagligen vara oskäligt att låta 

flera års prestationer gå åter. Då tillåter 36 § att hela avtalet ogiltigförklaras, men endast 

från och med tidpunkten då oskäligheten trädde in. Eventuella ersättningar i samband 

med oskäligheten kan utgå, men det är inte samma sak som att prestationerna går åter. 

Ramberg och Ramberg uttalar vagt att ett lämnande utan avseende eventuellt är 

synonymt med ogiltighet.
146

 

Ogiltighetens innebörd beskrivs ofta – en aning förenklat – som att rättshandlingen 

inte blir gällande efter sitt innehåll. Grönfors och Dotevall konstaterar med anledning av 

den beskrivningen att ”[i]ngenstans i den civilrättsliga lagstiftningen i övrigt har 

innebörden av rättsföljden närmare bestämts”.
147

 Även de menar att den normala 

rättsföljden av ogiltighet är att parterna befrias från sina framtida skyldigheter och 

eventuellt att utförda förpliktelser går åter. Utöver dylika beskrivningar är det svårt att 

hitta mer substantiella uttalanden om ogiltighet. Frågor som kvarstår är hur återgången 

ska ske? Återgång kanske inte längre är en praktisk möjlighet. Vilka ersättningskrav ska 

då medges? Ersättning för uppkomna kostnader och skador? Eller mer? Eller mindre? 

I förhållande till de traditionella ogiltighetsreglerna utgör 36 § ett specialfall. 

Frågan om återgång av prestationerna blir endast aktuell när avtalet förklaras ogiltigt i 

sin helhet. Grönfors och Dotevall jämställer att hela avtalet lämnas utan avseende med 

att det jämkas till noll och menar att de rättsföljderna i sin tur sammanfaller med 

ogiltighet.
148

 Författarparet anför i anslutning till diskussionen att prestationerna skall 

återgå om avtalet har fullgjorts.
149

 Det synes inte vara helt i linje med annan doktrin. 

Exempelvis Ingvarsson synes mena att det inte går att dra så skarpa slutsatser. Det kan 

vara en huvudregel, men inte en absolut regel.
150

  

Särskilt när det gäller ogiltighet enligt 36 § är återgång av prestationerna inte den 

enda utvägen. Det är kanske inte ens möjligt att återbörda prestationerna. Då står olika 
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ersättningsalternativ till förfogande. Alternativet som blev utfallet i Røeggen var att ena 

partens prestation gick åter. Det är svårt att finna en konsekvent linje i praxis och 

doktrin. Ofta får nog praktiska skäl i varje enskilt fall ligga till grund för domen och 

dess rättsverkningar. Förhoppningsvis framträder också oskäligheten innan avtalet är 

helt och hållet fullgjort så att balansen i avtalsförhållandet kan återupprättas innan 

alltför kraftiga ingripanden blir nödvändiga. 

Hov understryker betydelsen av hur långt avtalsförhållandet har fortskridit. 

Ogiltighet leder dock alltid till att rätten att kräva fullgörelse skärs av. Vid de 

traditionella ogiltighetgrunderna är huvudregeln således att ogiltigheten gäller för 

framtiden om avtalet inte har fullgjorts, och att prestationerna ska återgå om de har 

utförts.
151

 Hov besvarar dock inte frågan vilka undantagsfall som kan berättiga att 

prestationerna går åter när avtalet inte har fullgjorts. Som jag förstår Hov, utan att han 

skriver det uttryckligen, handlar det om ”starka” ogiltighetsgrunder. Han menar att de 

leder till total ogiltighet. Exempel på en stark ogiltighetsgrund är grovt tvång, som kan 

åberopas trots god tro. Ingvarsson vänder sig emot denna indelning och menar att då 

bedömningen väl kommer till rättsföljdsbestämningen är nyttan av en sådan indelning 

begränsad.
152

 

Hov konstaterar vidare att innebörden av rättsföljden ogiltighet har blivit mycket 

mer diffus sedan tillkomsten av 36 §. Det beror på att generalklausulen omfattar så 

många fler situationer än de traditionella ogiltighetsgrunderna, vilka är mer precisa.
153

 

Hans utläggning kan tolkas som att ogiltighetens innebörd enligt 36 § anses vara en 

produkt av analogier från mer traditionella rättsföljder av ogiltighet. 

Enligt Ingvarsson är en återgång av prestationerna enligt 36 § egentligen av störst 

intresse i fall då det finns sakrättsliga anspråk att ta hänsyn till. Det är dock oklart i 

vilka fall en tillämpning av 36 § medför sakrättsliga verkningar.
154

 

Sammanfattningsvis kan det sägas vara omöjligt att slå fast att det är på det ena 

eller andra sättet med ogiltighet enligt 36 §. De flesta bör dock kunna ansluta sig till 

följande påståenden om ogiltighetens innebörd: 
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1. Vid icke påbörjade förpliktelser blir resultatet att ingenting händer. Avtalet blir 

ogiltigt för framtiden och parterna behöver inte utföra sina förpliktelser. Denna 

situation vållar egentligen inga problem, med reservation för fall då kostnader 

eller skador av någon anledning redan har uppkommit. 

2. Vid påbörjade eller fullgjorda förpliktelser blir avtalet ogiltigt för framtiden, i 

kombination med ersättning för uppkomna kostnader – det negativa 

kontraktsintresset.  
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6 Avslutning 

Det krävs flera antaganden för att kunna föra ett resonemang i en fråga som inte har ett 

glasklart svar. Om fallet Røeggen hade avgjorts före dem om Lognvik och Fokus Bank, 

hade utfallet då blivit annorlunda? Tilliten till domstolarna och rättssäkerheten bör vara 

större än att det kan ifrågasättas om domen hade blivit densamma bara några månader 

tidigare. När Høyesterett meddelade prövningstillstånd i de tre målen som, till 

omständigheterna, var så lika får tanken anses ha varit att klargöra rättsläget. Domstolen 

misslyckades. 

Frågan i fallet Røeggen var om den information som hade givits innan avtalet 

ingicks var så pass bristfällig att avtalsförhållandet var oskäligt. Avgörande i målet var 

att domstolen ansåg att Røeggen inte hade trätt in i avtalsförhållandet om han hade fått 

tillräcklig och balanserad information. Slutsatsen bör kunna dras att domstolen ställde 

upp ett hypotetiskt test – hade kunden ingått avtalet om denne fått korrekt information? 

Om inte, är det ett oskäligt avtal. Ett sådant test konkretiserades dock inte uttryckligen i 

fallet. Det kan vara riskabelt att hävda att en sådan prövning alltid är tillämplig eftersom 

36 § trots allt bygger en helhetsbedömning. 

Omfattningen av 36 § är bredare än vad en bokstavlig tolkning av bestämmelsen 

ger intryck av. Även produktinformation, som egentligen är en förutsättning för avtalet 

och inte en del av det, omfattas av generalklausulen. Det visar på bestämmelsens 

betydelse för avtalsrätten. De traditionella ogiltighetsgrunderna är lite fyrkantiga 

eftersom de är mer låsta i tillämpningen. Bedömningar kopplade till dessa bestämmelser 

utgår från avtalets innehåll och har ogiltighet som enda rättsföljd, men trots den 

enkelspåriga utformningen är det svårt att finna någon konsekvens även i den 

ogiltigheten.  

Helhetsbedömningen enligt 36 § är individuell, vilket även rättsföljden blir i nästa 

led. Det är givetvis önskvärt att domstolarna är tydligare och mer konsekventa, men det 

är osäkert om det är möjligt. Om det i så fall sker på bekostnad av den individuella 

bedömningen förtas den flexibilitet i systemet som 36 § innebär.  

I avvaktan på att domen i fallet Røeggen skulle avkunnas väntade 2 000 liknande 

ärenden i norska Finansklagenemnda. Med tanke på att de tre domsluten som 

avkunnades i Norge är långt ifrån konsekventa är det svårt för dessa konsumenter att 

veta vilka åtgärder som lämpligen bör vidtas. Genom domen i Røeggen-fallet har 



55 

 

portarna öppnats för många andra i samma situation att kräva ersättning av bankerna. 

Det kan leda till att många av de ärendena drivs till domstol. Av processekonomiska 

skäl hoppas jag att bankerna vill lösa dessa tvister utan att gå till domstol. Då är det 

viktigt att förmedla fördelarna och tryggheten med eventuella förlikningsbud till 

konsumenterna. Rättsläget är trots allt oklart. Det är ingen hemlighet att de nordiska 

länderna, sneglar på varandras lagstiftning och rättstillämpning. Norges tre nyligen 

avkunnade kommer sannolikt att beaktas av HD om frågan tas upp till prövning i 

Sverige. Förhoppningsvis noterar även svenska banker och andra värdepappersinstitut 

domen och en form av självsanering uppstår. 

Om Røeggen inte hade vunnit framgång med sin talan hade saken varit mer eller 

mindre avgjord – konsumenterna bär ett stort egenansvar vid investeringar förmedlade 

genom banker. I och med fallet Røeggen är istället bankernas informationsplikt, trots 

Lognvik och Fokus Bank, långtgående. Någon form av gräns bör kunna dras utifrån 

fallen, men eftersom det alltid är omständigheterna i det enskilda fallet som är 

avgörande är det svårt att generalisera. Bankernas informationsplikt är större idag än år 

2000, åtminstone mer reglerad. Det kan misstänkas att denna regelmassa hade indirekt 

betydelse för utgången i målet genom att inverka på skälighetsbedömningen. Tendensen 

var redan då att skärpa rådgivares skyldigheter. 

Generalklausulens breda rättsföljdsregister utgör en lika stor del av dess betydelse 

för avtalsrätten som omfattningen av oskälighetsbedömingen. Det faktum att 

domstolarna kan välja mellan fler lösningar än endast ogiltighet ger en ytterligare 

dimension till avtalslagen. Den ogiltighet som följer då ett avtal lämnas utan avseende 

kan betraktas som en delogiltighet – ogiltighet för framtiden. Det är dock inte någon 

absolut regel. Rätten behöver vara fri att välja den rättsföljd som är mest lämplig i det 

enskilda fallet. Om domstolen ristade i sten vad ogiltighet enligt 36 § alltid innebär 

skulle själva essensen av bestämmelsen gå förlorad. Jag är av den uppfattningen att 

denna rättsfråga kräver ett visst mått av oklarhet – målet helgar medlen.  

Det som dock fortfarande är märkligt är det faktum att det på den ”juridiska 

marknaden” finns en avsaknad av försök att reda ut begreppen och betydelsen av 

ogiltighet enligt 36 §. Flera författare har antagit att jämkning till noll, lämnande utan 

avseende och ogiltighet är samma sak. Jag är av den bestämda uppfattningen att 

begreppen inte har exakt samma betydelse, och att dessa gradskillnader är högst 

relevanta. 
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Den långtgående ogiltigheten i Røeggen, som verkade både framåt och bakåt, är 

mer ingripande än vad som synes vara normalfallet vid en tillämpning av 36 §. 

Domstolen ansåg att det var den rimligaste lösningen i det enskilda fallet. Det är för 

tidigt att säga om en skiftning i ogiltighetens innebörd enligt 36 § är att vänta, men 

Røeggen-domen har ställt frågan på sin spets.  
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