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Vem är jag att säga sådant? 

n  Docent i juridik vid Internationella handelshögskolan i 
Jönköping 
n  För närvarande adjungerad ledamot i Göta hovrätt 

n  Från och med 18 augusti vid juridiska institutionen i Göteborg 

n  Forskat i avtals- och kontraktsrätt i 15 år 

n  På senare tid också regleringsteori 
n  Frågor som: när uppstår reglering; vilken form tar den; vilken 

form borde den ta; hur ser bra reglering ut? 

n  Bloggare på (numera enbart) Juridikbloggen 
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Två utgångspunkter 

1.  En politisk utgångspunkt 
n  Jag tenderar mot libertarianismen (den klassiska laissez faire-liberalismen) 
n  Jag är alltså instinktivt tveksam till statliga ingripanden till vissa gruppers 

fromma 

2.  En vetenskaplig utgångspunkt 
n  Individer och de samhällen individerna bildar är mycket komplexa företeelser 
n  Lagstiftning är en av väldigt många faktorer som påverkar individers och 

gruppers beteenden 
n  Kultur, sociala trender, ekonomisk nödvändighet etc. 

n  Lagstiftning mycket sällan så precis och effektiv som man gärna vill tro 

n  Föredraget kommer att fokusera på 2., men självfallet vara påverkad av 
1. 
n  Målet att få er att tänka till och fundera, inte nödvändigtvis att övertyga någon 

här och nu 



+
Lite regleringsteori 
Om att styra komplexa system 
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Regleringens tre enheter 

1.  Standarder för hur systemet ska bete sig 
n  “Regler”, om man så vill 
n  Handlingsdirektiv 

n  T.ex. att näringsidkaren ska ersätta konsumentens skada när denna 
häver ett avtal 

2.  Övervakning av att standarderna efterlevs 
n  Det måste finnas mekanismer för att kunna fastställa att de standarder 

man satt också efterlevs 
n  Kopplingen mellan normativiteten (det man tänker sig bör ske) och 

“verkligheten” (det som de facto sker) 

3.  Sanktionsmekanismer 
n  Det måste finnas mekanismer som får systemet att vid avvikelser åter 

lyda standarderna under 1 
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Några allmänna slutsatser av 
regleringens tre enheter  

n  Standarder är en viktig måttstock, men är ensamma ofullständiga som 
reglering 
n  Det räcker inte att säga ”varde ljus”, någon måste tycka på ljusknappen också 

n  Fullständig och framgångsrik reglering handlar om samspelet mellan 
alla tre komponenterna 
n  Saknas standarder, vet man inte vilket normalläge systemet ska ha 
n  Saknas övervakning, vet man inte när och hur systemet avviker från 

standarderna 
n  Saknas (effektiva) sanktioner, går det inte att få systemet att hålla sig till 

standarderna 

n  Det finns inbördes beroenden mellan enheterna 
n  Den som övervakar måste känna till standarderna, och sanktionerna måste 

vara lämpliga för att få systemet att lyda standarderna utan att riskera 
exempelvis övervakarens trovärdighet genom oproportionerlig hårdhet 
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Konsumenträtt som reglering 
En önskelista utan större verklighetsförankring? 
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Den konsumenträttsliga 
regleringens tre enheter 

n  Standarder 
n  Konsumentskyddande lagstiftning och därtill anslutande rättspraxis 

n  Övervakning 
n  Fokus på konsumenträtten som civilrätt 

n  Inte marknadsövervakning genom exempelvis Konsumentverket 
eller Konkurrensverket 

n  Konsumentens tillvaratagande av sin rätt i diskussioner med 
näringsidkaren 

n  Sanktioner 
n  Rättsliga sanktioner som skadestånd, hävning med mera 
n  Perspektiv att konsumentens rätt måste genomdrivas, det vill säga 

inte iakttas frivilligt av näringsidkaren 
n  Jag återkommer till frågan om ARN:s beslut 
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Standarder 
Vår önskelista 



+
Konsumentskyddande lagstiftning 
och anslutande rättspraxis 

n  Det finns i princip inga som helst begränsningar vad man 
kan skriva in i konsumentlagstiftningen 
n  Man kan elakt beteckna all lagstiftning (inte bara 

konsumentlagstiftningen) som en önskelista avseende hur 
världen borde fungera 

n  En helt annan fråga hur världen de facto fungerar 

n  Rättspraxis har en viss bundenhet till lagstiftningens 
inherenta logik 
n  Om lagstiftningen är tydlig avseende sin underliggande 

verklighetsbeskrivning (det är synd om konsumenterna), 
kommer rättspraxis att behöva följa denna beskrivning 

n  Lagstiftning och praxis kommer att tendera till att förstärka 
varandra 
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Begränsningar 

n  Det är extremt svårt att beskriva, men det finns en gräns för 
vad ett samhälle kommer att acceptera i lagstiftningsväg 
n  Denna gräns återspeglar underliggande maktförhållanden 
n  Är med andra ord konsumenterna som grupp politiskt starka och 

näringslivet politiskt svagt, kommer lagstiftningen och med 
denna rättspraxis vara mera konsumentvänliga än när 
förhållandena är tvärtom 

n  Den kompromiss (eller frånvaron därav) som avspeglas i 
lagstiftning är alltså en spegel av politiska maktförhållanden 

n  Gränsen för vad ett samhälle accepterar har alltså 
1.  inte i sig att göra med ”rättvisa”, utan med politiska 

maktförhållanden 
2.  skiftar i tid och rum (mellan olika epoker och mellan olika 

samhällen) 
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…och detta innebär? 

n  Lagstiftningen är politiskt sett inte i sig bra eller dålig 
n  Den kan mer eller mindre avspegla politiska maktförhållanden eller 

politiska önskemål 
n  Konsumentskydd betyder konsumentmakt över näringsidkaren 
n  Det är svårt eller omöjligt att uttala sig om någon given balanspunkt 

för makten 
n  Skiftar man perspektiv, skiftar balanspunkten i maktförhållandet 

n  ”Power corrupts” (makt korrumperar; Lord Acton) 

n  Lagstiftningen kan vara bra eller dålig i den meningen att den är 
effektiv eller inte 
n  Åstadkommer lagstiftningen sitt mål eller inte? 

n  Mitt påstående: konsumentlagstiftningen åstadkommer inte sitt 
mål och är därmed och i den bemärkelsen dålig 



+
Övervakning 
Den konsumenträttsliga polisen 



+
Vem övervakar? 

n  Det finns olika former av konsumenträtt 
n  Marknadsrätt 

n  standarder för allmänt beteende på marknaden (i motsats till 
beteendet mot enskild motpart), t.ex. tydlighet och tillgänglighet 
av information 

n  övervakning av branschbeteenden genom myndigheters tillsyn 
n  ingripanden från myndighet 

n  Civilrätt 
n  standarder som påverkar det enskilda avtalet (t.ex. 

reklamationsbestämmelser) 
n  övervakning genom den enskilda motparten som bevakar sina 

rättigheter 
n  ingripanden av myndighet eller domstol på privat initiativ 

n  Här pratar jag om civil-, inte om marknadsrätten 



+
Kunskapsfrågan 

n  Det är skillnad mellan en moralisk föreställning någon har och 
innehållet i lagstiftningen 
n  Lagstiftningen den tillfälliga majoritetens ihopjämkade föreställning om 

abstrakt rättvisa 
n  Idealföreställningen om total täckning mellan moral och lagstiftning går inte att 

åstadkomma i ett komplext samhälle med olika och från varandra avvikande 
moralföreställningar 

n  Konsumenträtten kan alltså inte handla om att konsumenten inte ska 
behöva uppleva sig vara orättvis behandlad 
n  Handlar istället om frågan huruvida näringsidkaren följt reglerna 

n  Konsumenten måste själv övervaka huruvida näringsidkaren i hens fall 
hållit sig till reglerna 
n  Detta förutsätter kunskap hos konsumenten om reglernas innehåll 

n  Givet att inte ens den genomsnittliga utbildade juristen har full koll på 
konsumenträtten, kan vi förvänta oss att övervakarna har koll? 
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Kunskap och ”kostnads”-
problemet 

n  Kunskap kan förvärvas 

n  Kan övervakarna av de konsumenträttsliga reglerna (konsumenterna) 
göras så kompetenta att de effektivt kan övervaka alla regler? 

n  Kunskap kostar 
n  Tid, möda, ansträngning 

n  Kan inte hämtas in genom vinster i dagliga affärer 
n  Knappt ens alla jurister har lust och ork att sätta sig in i sina rättigheter som 

konsument 
n  Jag har aldrig läst ett helt standardavtal och jämfört med den 

bakomliggande lagstiftningen 

n  Kan vi förvänta oss att den genomsnittliga konsumenten är tillräckligt 
intresserad av sina rättigheter för att förvärva den nödvändiga 
kunskapen? 
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Kunskap och 
konsumentrådgivning 
n  Konsumentrådgivarna gör utan tvivel ett fantastiskt jobb 

n  Men vem är det som kommer och när? 
n  Jag vet inte verkligen – ni vet bättre 
n  Jag har dock lite funderingar 

n  Hyggligt starka personer som vill veta vilka juridiska rättigheter de har 
n  ”Rättshaverister” 
n  De som är totalt uppgivna och inte orkar mera, utan låter sig falla i det skyddsnät 

som de hoppas samhället tillhandahåller (och som man oftast inte kan hjälpa) 
n  Det lämnar den stora massan som inte ens märker att näringsidkaren inte spelar 

enligt reglerna eller som inte orkar bråka 
n  Tid, möda med mera att uppsöka och förstå konsumentvägledaren 
n  Helt oupptäckta regelbrott (exempelvis skadestånd) 

n  Ger inte konsumenträtten den gruppen ytterligare makt som ändå redan har 
en stark position, det vill säga självmedvetna och starka 
medelklassindivider? 
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…och detta innebär? 

n  ”Was ich nicht weis, macht mich nicht heiß” 
n  Många oupptäckta regelbrott 
n  Lönar sig inte att sätta sig in i sina rättigheter annat än i extrema fall 
n  Icke-extrema fall ofta drivna av redan starka individer eller av 

rättshaverister 

n  Om övervakarna inte vet vilka rättigheter de har, kommer de 
flesta regelbrott att förbli oupptäckta och/eller osanktionerade 
n  De som ska följa standarderna har själva ingen större anledning 

(annat än av allmän lagföljsamhet, men jfr kommunal domstolstrots) 
att ifrågasätta sitt eget beteende när ingen klagar 
n  Inte nödvändigtvis ”girighet” eller dylikt att inte följa 

konsumentlagstiftningen 
n  Jfr olika moralföreställningar 

n  Sannolikheten att systemet som sådant fungerar enligt standard 
försvinnande liten 
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Sanktioner 
Klargörande av standarder och tvång att följa dem 



+
Ett problematiskt missförstånd 

n  Frågan om sanktioner inte någon fråga om lösningen på 
kunskapsproblemet 
n  Ibland är systemet så att säga oklart över vilken standard som 

gäller 
n  Inom datavärlden kraschar maskinen 
n  Inom den juridiska världen blir det bråk om huruvida någon 

viss skyldighet uppfyllts eller inte 

n  I vissa lägen är fråga inte efter att tvinga systemet till 
åtlydnad mot standarderna, utan att upplysa det om vilka 
standarder som gäller 
n  Detta är enligt min mening ARN:s funktion 
n  Också förklaringen till varför ARN:s beslut så ofta åtföljs 



+
Sanktioners funktion 

n  Funktionen hos sanktioner är att tvinga systemet att lyda 
standarderna 
n  Standarderna är alltså klara eller hyfsat klara 

n  Systemet vägrar att anpassa sig till standarderna 

n  Sanktioner innefattar alltså ett element av tvång 
n  ARN:s beslut inget tvång, utan rekommendationer 

n  Tvång endast genom domstolar 

n  I konsumenträttsliga sammanhang innebär sanktioner alltså 
att man måste gå till domstol 
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Men… 

n  I båda fallen – fastställande av vilken standard som egentligen ska följas och 
tvinga systemet att följa standarder – uppstår en viss minimal kostnad 
n  Tid, möda, bekymmer med mera 
n  Inkluderar alltså inte kostnader för ombud eller stämningsansökan eller dylikt 

n  Kostnaden måste stå i rimligt förhållande till vinsten 
n  Exempel jag själv: tid är min mest begränsade resurs och därför det mest värdefulla 

jag har 
n  Om ett bråk om en elektropryl som kostade 2 000 kr. kräver av mig att jag måste 

lägga ned mer än maximalt 90 minuter på argumentation och möten med mera, 
gör jag en förlustaffär 
n  Jag förlorar värdefull fritid 

n  Tvisten om en konsumenträttighet måste alltså vara värd mer än besväret att 
bråka 
n  Dyra varor och entreprenader 
n  Folk med mycket fritid 
n  Rättshaverister vars dyrbaraste är efterlevnad av principer 
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Ytterligare kostnader i de äkta 
sanktionernas fall 

n  Äkta sanktioner – alltså tvång att följa standarderna – kräver 
domstols hjälp 

n  Inför domstol bör man helst inte företräda sig själv 
n  Konsumentmål utgör processrättsligt dispositiva tvistemål: 

domstolen kommer inte att hjälpa till att göra rätt 

n  Många möjligheter att göra fel   

n  Ombud behövs om man menar allvar 

n  Dyrt, och i förenklade tvistemål (värda mindre än ett halvt 
basbelopp) risk att man inte får sina kostnader täckta 

n  Stämningsavgift, en timmes ombudskostnader, rese- och 
vittneskostnader 
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Något om processekonomisk 
rationalitet 
n  Premiss för ekonomisk rationalitet 

n  Produkten av risken att förlora och den möjliga förlustens storlek måste vara mindre 
än produkten av möjligheten att vinna och den möjliga vinstens storlek 

n  Exempel: spel för 100 000 kr. med chans att vinna 500 000 kr. Chansen att vinna är 5 
procent 
n  Värdet av risken att förlora: 100 000 kr. x 95 procent = 95 000 kr. 
n  Värdet av chansen att vinna: 500 000 kr. x 5 procent = 25 000 kr. 
n  Spela inte! 

n  Detsamma gäller för processrisken 
n  Processa bara om du antingen är mycket säker på att vinna eller tvisten annars rör 

sig om mycket stora värden 
n  I den typiska konsumenttvisten torde det värde som kan vinnas vara förhållandevis 

litet (TV-apparater och andra elektronikprylar, mindre arbeten i eller på hemmet, 
etc.) 
n  För att det ska vara rationellt att gå till domstol, behöver man vara mycket säker 

på att vinna 
n  ”At sea and before Court, we are in God’s hands” 
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…och detta innebär? 

n  Även om 
1.  standarderna är klara 
2.  övervakarna har kunskap om standarderna 
3.  övervakarna i princip orkar ta strid för att standarderna följs 
n  …kvarstår problemet att det ofta inte är ekonomiskt rationellt att hävda sina 

rättigheter 
n  Knappt ens i ARN, definitivt inte i domstol 

n  Problemet ”access to justice”, vägt mot rättssäkerhetsgarantier för båda 
parterna 
n  Svårt att se hur man ska kunna göra processen enklare, kortare och/eller billigare 

n  ARN enligt min mening redan på gränsen (därav också beslutens icke-bindande 
karaktär) 

n  Utan möjlighet att effektivt genomdriva rättigheter i domstol är 
konsumenträtten juridiskt sett knappt ens värd det papper som det är 
skrivet på 
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Några försonande ord i slutet 
Juridikens begränsade möjligheter 
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Konsumenträttens icke-juridiska 
värde 

n  Mycket har förändrats sedan 1960-talet när konsumenträtten 
började införas 
n  Något värde har konsumenträtten obestridligen haft 

n  Spekulationer om påverkansfaktorer förutom 
konsumenträtten 
n  Ökad ekonomisk aktivitet 
n  Ökat konkurrenstryck 
n  Ökad kunskap om affärskulturen i andra länder (t.ex. USA) 

n  Konsumenträtten ger kanske inte någon direkt juridisk, men 
åtminstone en etisk standard för hur man bör bete sig på 
marknaden? 
n  Exemplet ARN 
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Några starka motargument mot 
mitt resonemang 
n  Konsumenträtten kanske inte hjälper den genomsnittliga konsumenten, 

men… 
n  Rättspolitiskt tveksamt att inte ha rättsliga medel att åstadkomma ett rimligt 

resultat om och när någon konsument orkar bråka 
n  Etiska standarder med åtminstone teoretisk makt bakom orden (alltså etiska 

standarder i juridisk form) kan lättare få genomslag 
n  En fråga om offentlig värdighet och anständighet 

n  Mina mot-motargument 
n  Domstolarna har i alla tider förmått åstadkomma rimliga resultat i de mest 

ömmande fallen 
n  Vad är förresten ett rimligt resultat? (jfr inledningen idag) 

n  Att juridiken skulle hjälpa etiska standarder att slå igenom ett empiriskt 
påstående som torde kunna testas  
n  Rattfylleri, gå mot röd gubbe, skattefusk etc. 

n  Politisk fråga: är juridisk hjälp till den välmående medelklassen som orkar 
bråka värdig och anständig? 
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Slut för idag… 

n  Kommentarer, skäll, lovprisande? 

 

 

Jakob Heidbrink 

jakob.heidbrink@icloud.com 

…tack för idag! 


