
Uppgift i konsumenträtt 1 för simulerat inträdesprov 
  

Lisa vaknar den 9 april och ser att termometern visar 15 celsiusgrader. Nu skulle det nog smaka med 

grillkorv, tänker hon, och kommer plötsligt ihåg att hennes grill på bakgården är från 1850-talet, och att 

den inte har fungerat sedan Kekkonens tid. Hon öppnar Puttes Grill, Spik och Kryddgurkor Ab:s 

webbsida för att köpa en ny grill. Hon bestämmer sig för att köpa en splitterny gasolgrill KorvMax 2.0, 

som enligt informationen som angivits på webbsidan ska klara av att steka 15 korvar på 20 sekunder. 

Följande utdrag ur avtalet får Lisa att bli misstänksam:  

Puttes Grill, Spik och Kryddgurkor Ab förhåller sig rätten att ensam besluta om köpeobjektets 

avtalsenlighet och att ensidigt ändra avtalets innehåll. 

Lisa funderar på saken och söker på internet för att få reda på om det faktiskt kan vara tillåtet att använda 

sådana avtalsvillkor. En ekorre klättrar i trädet utanför hennes fönster, hon blir fascinerad av den och 

glömmer bort hela saken. Senare på kvällen öppnar hon datorn igen och ser bilden på gasolgrillen, som 

hon genast köper, eftersom hon är så ivrig att få grilla. När grillen två dagar senare levererats till henne, 

märker hon att grillen de facto bara rymmer 8 korvar åt gången och att de efter 20 sekunders grillande inte 

är nära på färdiga. Det tar nästan 3 minuter för dem att bli färdiga för att förtäras. Hon känner sig lurad 

och pank, KorvMax 2.0 kostade ju trots allt 1 500 euro. När Lisa i sin förtvivlan ringer Putte, säger han 

att grillen är fullständigt avtalsenlig. 

Lisa funderar på saken och bestämmer sig sedan, den 27 april, för att ringa dig, eftersom hon vet att du är 

insatt i konsumenträtten och ber dig hjälpa henne ur det outhärdliga läge som hon befinner sig i.   

a. Hur kunde detta avtalsvillkor förbjudas från att användas, och på vilka grunder bestäms i så fall 

huruvida ett förbud meddelas eller inte? Kommentera kort vilken påverkan ett förbud har på 

avtalet mellan Lisa och Putte. Kommentera även kort avtalstypen som det är fråga om. (6 poäng) 
b. Anta att Lisa och Putte tillsammans förhandlar sig fram till avtalet från början, och att avtalets 

innehåll är detsamma. Ge i den nya situationen din korta juridiska bedömning om 

avtalsvillkorens oskälighet och direktivets tillämplighet ur en europeisk synvinkel, med stöd av 

direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal (93/13/EEG). (3 poäng) 

c. Hur påverkas parternas ställning i fall Lisa yrkesmässigt köper och säljer gasolgrillar? (1 poäng) 

  

  



Modellsvar konsumenträtt 1 för simulerat inträdesprov 
  

A) I konsumentskyddslagen (KSL) 3:2.1 stadgas, att ”om det med hänsyn till konsumentskyddet är 

behövligt, kan en näringsidkare förbjudas att använda avtalsvillkor som strider mot 1 § 1 mom. eller att på 

nytt använda sådant eller därmed jämförbart avtalsvillkor. (...) Förbudet skall förenas med vite, om inte 

detta av särskilda skäl är obehövligt.” KSL 3 kapitel är kollektivt konsumentskydd och således har den 

enskilda konsumenten inte behörighet att åberopa KSL 3:1 om avtalsvillkor som används av 

näringsidkare som bör anses som oskäligt mot konsumenterna, utan det är i praktiken alltid 

konsumentombudsmannen som är behörig. Lisa kan dock göra konsumentombudsmannen uppmärksam 

på ett avtalsvillkor som hon anser vara oskäligt för konsumenterna. För att förbud ska kunna meddelas, 

ska det använda villkoret vara typoskäligt, dvs. att det är sådant att det oberoende av avtalets övriga 

innehåll är oskäligt för konsumenten, eller att det allmänt är oskäligt för konsumenterna åtminstone som 

en del av det ifrågavarande avtalet. Att näringsidkaren ensidigt kan ändra på avtalets innehåll måste på 

denna grund anses vara typoskäligt. Att näringsidkaren ensam kan besluta om köpeobjektets 

avtalsenlighet innebär i praktiken att näringsidkaren inte har något ansvar för köpeobjektets skick och 

beskaffenhet, vilket också måste anses vara ett typoskäligt villkor. Förbudet att använda ett oskäligt 

avtalsvillkor meddelas av marknadsdomstolen på ansökan av konsumentombudsmannen. 

Marknadsdomstolen kan också meddela förbud temporärt tills saken är slutligt avgjord. Lisas situation 

förbättras inte av att ett förbud meddelas, eftersom det inte inverkar på innehållet i de avtal som redan 

slutits med användning av detta villkor, och inte heller på de konsumenters ställning som redan gjort ett 

avtal som innehåller ett sådant villkor.  

B) På basis av rättspraxis som gäller KSL 3:1 och förteckningen med riktgivande exempel i bilagan till 

direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal (93/13/EEG), är avtalsvillkor som gäller näringsidkarens 

rätt att ensam besluta om konsumtionsnyttigheten är avtalsenlig eller rätten att ensidigt ändra avtalets 

innehåll oskäliga villkor. Direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal (93/13/EEG) gäller dock bara 

sådana avtalsvillkor som inte har förhandlats individuellt, dvs. i praktiken standardvillkor. Om Lisa och 

Putte tillsammans förhandlar sig fram till avtalet från början, är direktivet inte tillämpligt i denna 

situation. 

C) I enlighet med Högsta domstolens rättspraxis och dess avgörande HD 2008:107 anses en part i 

avtalsförhållandet vara konsument, i fall konsumtionsnyttigheten huvudsakligen införskaffats för ett annat 

ändamål än för partens näringsverksamhet. Lisa har skaffat gasolgrillen för eget bruk i syfte att 

tillfredsställa sitt sug för korv, och därmed ska Lisa anses vara en konsument enligt 

konsumentskyddslagen.  

  

  



Riktgivande poängsättning konsumenträtt 1 för simulerat inträdesprov 
  

A) 

1 poäng Förbudsförfarandet i KSL 

0,5 poäng Vite. 

1 poäng Behörighet att åberopa KSL 3:1 om avtalsvillkor som bör anses oskäligt mot konsumenterna. 

Uppmärksammande av konsumentombudsman. 

1,5 poäng Typoskälighet, med diskussion om båda villkorens typoskälighet/annan oskälighet 

1 poäng Meddelandet av förbud av marknadsdomstolen. 

1 poäng Förbudets inverkan på redan existerande avtal. 

1 extra poäng kan man få ifall man nämner att det handlar distansförsäljning eftersom parterna inte 

samtidigt är närvarande och sker över internet. Näthandel är distansförsäljning. 

B) 

1,5 poäng Direktivets tillämpningsområde. 

1,5 poäng Rättspraxis gällande KSL 3:1 och direktivets bilaga: Villkoren är oskäliga. 

C) 

1 poäng HD 2008:107, begreppet konsument 

Ytterligare information om poängsättningen 
  

Poängen i denna uppgift sätts på basis av en helhetsbedömning av svaret, där även svarets tydlighet, 

uppbyggnad och logik beaktas. Välmotiverade avvikande slutsatser och svar kan godkännas. I vissa fall, 

utgående från helhetsbedömningen, kan även mindre omfattande och utförliga delmoment av svaret, än de 

som angivits i modellsvaret, godkännas. 
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