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Sammanfattning 

För tredjelandsmedborgare är universitets- och högskoleutbildningen i Sverige avgiftsbelagd. 

En person som vill studera i Sverige betalar först en anmälningsavgift för att kunna bli antagen, 

och sedan studieavgiften för att få tillträde till utbildningen. Alla högre utbildningar, som leder 

till en examen, ska hålla hög kvalitet, enligt HL. 

 

Frågor som uppstår är huruvida en betalande student har rätt till prisavdrag eller hävning till 

följd av att en utbildning inte håller hög kvalitet, och, om svaret är jakande, följaktligen enligt 

vilka regler påföljden kan aktualiseras. För att utreda detta har ett antal rättsfall analyserats, där 

avtalsrättsliga spörsmål uppkommit mellan den offentliga sektorn och privatpersoner. Av dessa 

prejudikat dras slutsatsen att, trots inslag av myndighetsutövning, förhållanden av övervägande 

privaträttslig karaktär ska bedömas enligt civilrättsliga regler. I förhållandet mellan en student 

och en högskola, torde de privaträttsliga inslagen överväga de offentligrättsliga, varför 

civilrättsliga bestämmelser bör reglera förhållandet. Denna typ av rättsligt förhållande omfattas 

dock varken av KKöpL, KtjL eller KöpL, varför jag undersökt huruvida analogier från nyss 

uppräknade lagar kan göras. Att göra analogislut från KtjL på en utbildning torde inte vara 

främmande, men inte heller optimalt. 

 

Vidare måste frågan när en utbildning är så bristfällig att det kan anses utgöra fel besvaras. 

Här har jag utgått bland annat från UKÄ:s granskning och utvärdering av kvalitet på högre 

utbildningar i Sverige. Bedömning att en utbildning håller ifrågasatt kvalitet bör kunna leda till 

påföljder för högskolan på grund av kontraktsbrott mot studenten. UKÄ:s bedömning torde 

dock inte vara den enda grunden för påföljd. Brist i kvaliteten bör även kunna åberopas utan 

sådan granskning, men bevisbördan ligger hos studenten. De påföljder som blir aktuella är i 

första hand prisavdrag, och vid väsentliga brister hävning. Avhjälpande torde vara svårt att 

genomföra i dessa fall. 

 

Avslutningsvis diskuteras huruvida dagens lagstiftning är tillräcklig eller om ny behövs. Att 

analogier från exempelvis KtjL kan göras står klart, men det är inte en tillfredsställande lösning 

i det långa loppet. Med tanke främst på studenternas intresse av att ha en tydlig lagstiftning 

kring studieavgiften och rättigheterna kring denna, men även högskolans intresse av att erbjuda 

utbildning av hög kvalitet och vara medvetna om vad som förväntas av dem, torde det mest 
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önskvärda vara ny lagstiftning som reglerar studenternas rättigheter när högskolan inte 

uppfyller kvalitetskraven.  
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund 

År 2011 blev utbildningen vid svenska högskolor avgiftsbelagd för studenter som är 

medborgare utanför EU, EES och Schweiz.1 Den som vill studera i Sverige betalar en avgift till 

högskolan, för att sedan bli antagen till programmet eller kursen, förutsatt att de 

behörighetskrav som ställs är uppfyllda. I förarbetena till bestämmelsen om införandet av 

studieavgiften bekräftas att antagningen till högskolan, betygssättning och examination är 

myndighetsutövning, men inte utbildningen i sig. Det rättsliga förhållande som uppstår mellan 

den betalande studenten och högskolan får både privaträttsliga och offentligrättsliga inslag. 

Denna typ av förhållande finns idag inte reglerat i lag. Frågan huruvida en betalande student 

får liknande rättigheter som återfinns i civilrättsliga avtal, har således överlåtits åt 

rättstillämpningen. 2 

 

I högskolelagen, HL, stadgas att en högskola ska hålla hög kvalitet på utbildningen.3 I Sverige 

är det Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som granskar högre utbildningar för att tillsammans 

med lärosätet kvalitetssäkra dessa. Om UKÄ gör bedömningen att en utbildning inte uppfyller 

kraven, ges utbildningen omdömet ”ifrågasatt kvalitet”. Högskolan får då en viss tid på sig att 

åtgärda bristerna, annars kan examenstillståndet dras in.4  

 

Högsta domstolen har nyligen meddelat prövningstillstånd i ett fall där en amerikansk student 

betalat för en högskoleutbildning i Sverige.5 Hon ansåg att utbildningen var så bristfällig att 

hon efter fyra terminer hoppade av och krävde att få studieavgiften återbetald. Tingsrätten, TR, 

biföll hennes talan och dömde högskolan att betala tillbaka hela beloppet. Man ansåg att det 

förelåg ett ömsesidigt förpliktande avtal och således att civilrättsliga regler om prisavdrag 

kunde tillämpas på avtalet. Högskolan överklagade beslutet till hovrätten, HovR, som ändrade 

TR:s dom endast på så sätt att beloppet sattes ned med 50 %.6 

 

                                                
1 Ordet ”högskola” innefattar både högskolor och universitet enligt 1 kap. 1 § högskolelag (1992:1434). Jag 
använder mig fortsättningsvis av detta ord i samma syfte. 4 kap. 4 § högskolelag (1992:1434). 
2 Prop. 2009/10:65, Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter, s. 20.  
3 1 kap 4 § högskolelag (1992:1434). 
4 Universitetskanslersämbetet, Så granskas högre utbildning, http://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/sa-
granskas-hogre-utbildning.html. (Hämtad 2017-11-22). 
5 2017-08-28. 
6 Mål nr T 2196–17. 
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Såväl TR som HovR börjar med att slå fast att utbildningen inte utgörs av enbart 

myndighetsutövning. Undervisningen är exempelvis inte myndighetsutövning, utan snarare en 

tjänst som högskolan tillhandahåller. De privaträttsliga inslagen i högskoleutbildningen leder 

till att det inte står helt klart huruvida förhållandet bör regleras av offentligrättsliga lagar. 

Problem som uppstår i den vidare bedömningen är i första hand om det uppstått ett avtal mellan 

studenten och högskolan. I andra hand är frågan huruvida detta avtal i så fall ska regleras av 

civilrättsliga regler.  

 

Ytterligare frågor som uppstår i detta sammanhang är när en utbildning ska anses vara så 

bristfällig att det överhuvudtaget skulle kunna bli aktuellt att tala om fel eller avtalsbrott? Skulle 

det med anledning av detta bli aktuellt med prisavdrag, eller skulle det rent av vara möjligt att 

häva köpet av en utbildning? 

 

1.2 Problemformulering 

De frågor som besvaras är: 

• Vilket slags rättsligt förhållande föreligger mellan en betalande student och en 

högskola? 

• Vilka regler kan tillämpas på förhållandet när kvaliteten på utbildningen är bristfällig? 

• När är en utbildning så bristfällig att det kan anses utgöra avtalsbrott och vilka påföljder 

kan detta medföra? 

• Är gällande rätt en fullgod reglering eller krävs ny, alternativt utvidgad, lagstiftning? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att, utifrån en rättsdogmatisk metod, utreda vad för slags 

rättsförhållande som föreligger mellan en student och en högskola och följaktligen hur detta 

förhållande bör bedömas. Utifrån svaret på detta är syftet att fastställa studenternas rättigheter 

gentemot en högskola, i fråga om utbildningens kvalitet och brister i denna. Slutligen är syftet 

att fastställa om dagens lagstiftning på området är tillräcklig, eller om ny krävs dels för att 

upprätthålla en förutsebarhet, men framförallt för att försäkra studentens rättigheter som 

konsument. 
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1.4 Avgränsningar 

Avsikten med denna uppsats är inte att redogöra för en students alla rättigheter gentemot en 

högskola. En sådan uppsats hade blivit alltför omfattande. Jag har således begränsat 

utredningen till att klargöra den kontraktsrättsliga relationen, i fall då studenten inte är nöjd 

med utbildningen och vill ha studieavgiften återbetald. Således har inte någon form av 

skadestånd behandlats, trots att studenten kan ha rätt till detta i och med den eventuella skada 

studenten kan tänkas lida.  

 

Den geografiska avgränsningen sker naturligt eftersom endast svensk rätt utreds. Jag har dock 

jämfört hur lagstiftningen kring denna fråga ser ut i ett par andra länder.7 Vidare har endast 

högskolor och universitet behandlats. Således har inte andra eftergymnasiala utbildningar 

undersökts, så som folkhögskolor eller yrkeshögskolor. Frågeställningen omfattar dock både 

högskolor med staten som huvudman och privatägda högskolor, så kallade enskilda 

utbildningsanordnare. 

 

Ytterligare avgränsning har gjorts till att enbart undersöka det rättsliga förhållandet för 

studenter som är avgiftsskyldiga, det vill säga de som är tredjelandsmedborgare.8 Huruvida 

utredningen är applicerbar på svenska studenter eller andra studenter från icke-avgiftsskyldiga 

länder har följaktligen inte undersökts. 

 

Informationsinsamlingen till denna uppsats avslutades 2018-02-19. Eventuell senare praxis på 

området har således inte behandlats. 

 

1.5 Material och metod 

För att besvara problemformuleringen har rättsdogmatisk metod huvudsakligen använts. Detta 

innebär att svenska rättskällor är där jag främst hämtat information, för att kunna fastställa vilka 

rättliga regler som gäller, de lege lata.9 Lagstiftning och förarbeten, tillsammans med rättspraxis 

och doktrin utgör den största delen av källorna varifrån jag erhållit fakta. Härtill har även 

                                                
7 Danmark och Norge. 
8 Medborgare utanför EU, EES och Schweiz. 
9 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, uppl. 1:4, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 21 ff. 
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relevanta allmänna principer och juridiska begrepp utretts. De nyss nämnda rättskällorna har 

beaktats enligt normhierarkin och givits tolkningsföreträde i ovan uppräknad ordning.10 

 

Förutom rättskällor har jag även studerat rapporter från Universitetskanslersämbetet och 

Högskoleverket. Här har jag framförallt hämtat information till kapitlen om högskolorna i 

Sverige och hur kvalitetssäkringen går till. Jag har även haft mailkontakt med ett par personer 

vid olika lärosäten, som ansvarar för marknadsföring och rekrytering av tredjelandsstudenter, 

för att skapa en uppfattning om hur mycket medel som budgeteras till rekrytering av 

tredjelandsstudenter. 

 

För att utreda den första frågan, det vill säga vilket slags avtal som föreligger mellan en 

betalande student och en högskola, har praxis varit den främsta källan. Här har avgöranden 

rörande förhållandet mellan det offentligrättsliga och enskilda personer analyserats. 

Situationerna i rättsfallen har jämförts med uppsatsens problemformulering för att se huruvida 

ledning från prejudikaten kunnat fås. Förarbeten och doktrin har utgjort viktiga 

informationskällor för att tolka begrepp och lagtext så korrekt som möjligt. 

 

Jag har även kontaktat de skandinaviska ländernas utbildningsdepartement för att klargöra hur 

den rättsliga regleringen ser ut i respektive land. Av dessa har Norges och Danmarks respektive 

utbildningsdepartement svarat, varför endast dessa två presenteras i uppsatsen. Kontakten har 

skett via e-post.  

 

Eftersom denna problematik, som framställs i problembakgrunden, tidigare inte prövats av HD 

finns ingen praxis härom att ta fasta vid, så när som på tings- och hovrättsdomarna i mål T 

2196–17.11 Viss praxis på andra områden har dock behandlats för att utreda huruvida 

analogislut från den konsumenträttsliga lagstiftningen tidigare gjorts. Jag har även undersökt 

om HD uttalat principer, eller ställt kriterier, för när analogislut ska kunna tas. Härur har jag 

försökt dra en slutsats om avtalet mellan en student och högskola kan uppfylla dessa kriterier. 

 

                                                
10 Kulin-Olsson, Karin, Juridikens fundament med grundläggande juridisk metodlära, uppl. 6, Jure Förlag, 
Stockholm, 2011, s. 54 ff. 
11 Se kapitel 1.1. 
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Ett problem jag stött på är bristen på auktoritativt material kring högskoleavgiften och 

problematiken kring denna. Eftersom detta är en relativt ny bestämmelse, finns inte mycket 

information kring eller utredningar av ämnet att tillgå.  

 

T 2196–17 har i skrivande stund endast beviljats prövningstillstånd av HD och ännu inte 

avgjorts.12 TR:s och HovR:s domar samt uttalanden i dessa kommer att beaktas i uppsatsen, 

men har inte den auktoritet som analyserade prejudikat.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel, i vilka jag har haft intentionen att behandla ämnet på ett 

överskådligt sätt, för att läsaren ska kunna följa en röd tråd från första till sista kapitlet, där min 

slutsats framställs och problemformuleringen besvaras. Kapitel tre, fyra och fem avslutas med 

varsin sammanfattande diskussion där mina egna åsikter och slutsatser presenteras. Dessa 

sammanställningar är tänkta att leda till nästkommande kapitel. 

 

Det första kapitlet inleder uppsatsen med att ställa upp problembakgrund, problemformulering, 

syfte, material och metod samt disposition för att presentera problematiken kring rättsfrågan 

och ge en översikt över vad som kommer att behandlas i uppsatsen. 

 

I kapitel två förklaras de grundläggande reglerna för hur högskolorna i Sverige regleras. Här 

tas även prop. 2009/10:65 upp, i vilken studieavgiften föreslås, och avgiftssystemet förklaras. 

Vidare framställs reglerna för hur det ser ut idag för utländska studenter som läser vid svenska 

högskolor.  

 

En beskrivning av gällande rätt på det kontraktsrättsliga området, som står rättsligt närmast 

avtalet mellan studenten och högskolan, görs i kapitel tre. Lagar och förordningar med 

tillhörande förarbeten samt allmänna principer behandlas för att fastställa huruvida analogier 

kan göras. I detta kapitel utreds även begreppen konsument och näringsidkare för att få en 

klarare bild av den konsumenträttsliga lagstiftningens tillämpningsområde.  

 

Med bakgrund av denna information utreds i kapitel fyra vad för slags rättsligt förhållande som 

föreligger mellan den betalande studenten och högskolan. Här utgör praxis den främsta källan 

                                                
12 2018-02-19. 
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vid bedömning, tillsammans med diskussion i doktrin kring problematiken. En kort inblick ges 

i hur regleringen sker i Norge och Danmark. 

 

I det femte kapitlet utreds när det kan anses vara fel i en utbildning och ett klargörande görs för 

när en utbildning kan anses vara så bristande att det utgör avtalsbrott. Vid denna bedömning 

utreds om, och i så fall vad, studenten och högskolan kan sägas ha avtalat. Vidare behandlas 

UKÄ:s granskning och bedömning av högskolors kvalitet. Felreglerna i kontraktsrättslig 

lagstiftning undersöks för att utröna om analogier lämpligen kan göras. Slutligen utreds 

tänkbara påföljder och huruvida dessa kan vara aktuella vid missnöje med en utbildning. 

 

I det sjätte och avslutande kapitlet sammanfattas de övriga kapitlen med en analys av den 

information och de slutsatser jag presenterat löpande i uppsatsen. Slutligen diskuteras huruvida 

den nuvarande lagstiftningen är tillräcklig för att tillförsäkra avgiftsskyldiga studenters 

rättigheter att bli tillhandahållna en utbildning med hög kvalitet, samt för att upprätthålla en 

förutsebarhet vid denna bedömning. Frågorna i problemformuleringen besvaras och en 

avslutande kommentar ges.  
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2. Lagstiftningen kring universitet och högskolor 

2.1 Utbildningen  

Högskolor och universitet kan bedrivas både i statlig regi och av enskilda 

utbildningsanordnare.13 För båda typer av lärosäten gäller första kapitlet i högskolelagen, HL, 

där det stadgas att utbildningen på högskolorna ska ha nära anknytning till forskning, 

högskoleverksamheten ska samverka med samhället och att utbildningen ska hålla en hög 

kvalitet.14 Hög kvalitet utgör endast ett legalt begrepp och finns således inte definierat i 

lagtext.15 Vad hög kvalitet kan sägas innebära redogörs för senare i uppsatsen.  

 

Utbildningen delas in i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.16 Motsvarande 

nivåer inom högre utbildning finns inom största delen av Europa, till följd av 

Bolognaprocessen.17 Bolognaprocessen är ett samarbete mellan länderna och har till syfte att 

främja rörligheten för studenter inom EU, och förenkla utbildningsmöjligheterna internationellt 

med hjälp av ett jämförligt system för högre utbildning vad gäller bland annat poäng och 

examina.18 

 

2.2 De mest väsentliga skillnaderna mellan högskolor med staten som huvudman och 

enskilda utbildningsanordnare 

Högskolor som bedrivs i statlig regi regleras i HL. Vid sidan av denna lag kompletterar 

högskoleförordningen, HF, med mer detaljerade bestämmelser.19 

 

Enskilda utbildningsanordnare ägs inte av offentliga myndigheter utan av en enskild fysisk eller 

juridisk person. Dessa högskolor regleras således inte i HL, utan i lagen om tillstånd att utfärda 

vissa examina.20 Enligt denna lag krävs dock att en enskild utbildningsanordnare uppfyller de 

                                                
13 I fortsättningen kommer begreppet högskola användas för benämning av både universitet och högskolor, 
eftersom detta är termen som används i högskolelag (1992:1434). 
14 1 kap. 2–4 §§ HL. 
15 Jmf exempelvis god mäklarsed i 8 § fastighetsmäklarlag (2011:666), samt god redovisningssed i 4 kap. 2 § 
bokföringslag (1999:1078). 
16 1 kap. 7 § HL. 
17 47 länder. 
18 Ds 2004:2, Högre utbildning i utveckling - Bolognaprocessen i svensk belysning, s. 43 ff., s. 107 ff. samt The 
European Higher Education area, The Bologna Declaration of 19 June 1999: Joint declaration of the European 
Ministers of Education, s. 3 ff. https://www.eurashe.eu/library/modernising-phe/Bologna_1999_Bologna-
Declaration.pdf. (Hämtad 2017-12-04). 
19 Högskoleförordning (1993:100). 
20 Lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. 
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krav som ställs på utbildning i HL:s första kapitel.21 Tanken bakom att även enskilda 

utbildningsanordnare ska följa första kapitlet i HL är att upprätthålla kvaliteten på utbildningen. 

Det ska inte spela någon roll om en student väljer att utbilda sig vid en statlig högskola eller 

hos en enskild utbildningsanordnare.22 För att få tillstånd att utfärda examina måste enskilda 

utbildningsanordnare ansöka hos regeringen. Nyss nämnda kvalitetskrav måste vara uppfyllda 

för att tillstånd ska lämnas.23 

 

I lagen om tillstånd att utfärda vissa examina ställs inga krav på att enskilda 

utbildningsanordnare inte får begära ersättning för utbildningen. I dagsläget har dock staten och 

några stora enskilda utbildningsanordnare avtalat att utbildningen ska vara avgiftsfri, eftersom 

de får statligt bidrag.24 

 

2008 sammanställde dåvarande Högskoleverket, HV, en rapport om rättssäkerheten hos 

enskilda utbildningsanordnare. HV granskade många olika områden där enskilda 

utbildningsanordnare inte regleras med samma föreskrifter som statliga högskolor. 

Sammanfattningsvis kom HV fram till att offentligrättsliga lagar inte kunde tillämpas analogt 

på enskilda utbildningsanordnares verksamheter. Studenter som framförde klagomål, och som 

inte nådde framgång då de vänt sig till lärosätet, hänvisades till civilrättsliga processer.25 

 

2.3. Myndighetsutövning 

Antagning, betygssättning och examination innebär myndighetsutövning. Det finns ingen exakt 

definition av begreppet myndighetsutövning i lag, men har i förarbeten definierats 

som ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, 

disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande.”26 Dessa moment i 

utbildningen ska således följa vissa regler i förvaltningslagen, FL, som är tillämpbara.27 Bland 

annat att högskolan har en viss serviceskyldighet, måste handlägga ärenden inom vissa 

                                                
21 2 § lagen om tillstånd att utfärda vissa examina. 
22 Prop. 1992/93:169, Om högre utbildning för ökad kompetens, s. 77 ff. 
23 1 § lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. 
24 Chalmers tekniska högskola AB, Stiftelsen Högskolan i Jönköping, Handelshögskolan i Stockholm, 
Johannelunds teologiska högskola, Örebro teologiska högskola och Teologiska högskolan Stockholm.  
Prop. 2009/10:65 s. 57 ff. 
25 Högskoleverket, Rapport 2008:37 R, Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare med 
examensrätt, s. 45. 
http://www.uka.se/download/18.6e146e73159a75da6c47763/1487841876667/Rattssakerheten_for_studenter_ho
s_enskilda_utbildningsanordnare_med_examensratt_2008.pdf. (Hämtad 2017-12-05). 
26 Prop. 1985/86:80, Om ny förvaltningslag, s. 55. 
27 Förvaltningslag (1986:223). 
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tidsfrister och motivera beslut.28 Även åtgärder som avstängning och avskiljning från 

utbildningen innebär myndighetsutövning.29 Reglerna i FL gäller dock inte privata högskolor.30 

Överlämning av myndighetsutövning får endast med stöd av lag göras till en juridisk person 

eller enskild individ.31 

 

2.4 Universitetskanslersämbetet 

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, är en myndighet som inrättades 2013, efter att HV 

avvecklades, och verkar under staten.32 UKÄ:s uppgift är bland annat att bevaka och granska 

högskolornas kvalitetssäkring, samt att de följer de regleringar som finns på området.33 Det är 

till UKÄ statliga högskolor vänder sig vid ansökan om examenstillstånd. Enskilda 

utbildningsanordnare ansöker, som ovan nämnts, om examenstillstånd hos regeringen, som i 

sin tur oftast skickar ansökan vidare till UKÄ.34  

 

Två av UKÄ:s huvuduppgifter är utvärdering av högre utbildningar samt tillståndsgivande av 

examensrätt. Den juridiska tillsyn UKÄ gör, omfattar endast de statliga högskolorna i Sverige.35  

 

2.5 Studieavgifter i högskolan 

2.5.1 Förarbeten 

År 2006 föreslogs att studieavgifter skulle tas ut av studenter utanför EU, EES och Schweiz. 

En anledning sägs vara att höja kvaliteten på utbildningen, och det hela under förutsättning att 

utbildningen även i fortsättningen ska vara fri för svenska studenter.36 

 

I betänkandet berörs inte den avtalsrättsliga problematiken mellan den betalande studenten och 

högskolan nämnvärt. Det enda som sägs är att betalande studenter inte bör få större rätt än 

                                                
28 Universitetskanslersämbetet, Rättssäker examination, 2017, s. 17. 
http://www.uka.se/download/18.327e2db015c8695b5ab6f7f/1499336415750/2017-rattssaker-examination.pdf. 
(Hämtad 2017-12-01) samt t.ex. 4, 7 och 20 §§ FL. 
29 4 kap. 4 b–5 §§ HL, jmf även 10 kap. 2 § HF. 4 kap. 6–7 §§ HL, för närmre definition se även 3 § förordning 
(2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning. 
30 Universitetskanslersämbetet, Rättssäker examination, 2017, s. 17–18.  
31 12 kap. 4 § kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF). 
32 Nationalencyklopedin, Universitetskanslersämbetet. http://www.ne.se (Hämtad 2017-11-24). 
33 2–3 §§ förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet. 
34 Utbildningsdepartementet, Kvalitetssäkring av högre utbildning, 2015, s. 7. 
http://www.regeringen.se/49b724/contentassets/97df9a5f945c4109a25ad441ab41a842/kvalitetssakring-av-
hogre-utbildning. (Hämtad 2017-11-25). 
35 Se vidare om den juridiska tillsynen i kapitel 5.4. 
36 SOU 2006:7, Studieavgifter i högskolan, s. 25 & 51. 
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övriga studenter att få klagomål angående utbildningens kvalitet prövade. Både betalande och 

icke betalande studenter bör ha samma rättigheter och skyldigheter gentemot högskolan. Den 

enda skillnaden i jämförelse med en icke betalande student, är situationer som specifikt är 

kopplade till avgifterna. Mer specifikt vad detta skulle kunna innebära ges ingen förklaring 

till.37  

 

Frågan om de betalande studenternas rättigheter gentemot högskolan utvecklas i propositionen. 

Man börjar med att konstatera att den dåvarande regleringen avseende det rättsliga förhållandet 

mellan studenter och högskolor var offentligrättsligt. Fortsättningsvis sägs att förhållandet 

skiljer sig från ett civilrättsligt avtal på ett antal sätt, bland annat eftersom enbart betalningen 

av avgiften inte ger en plats på en högskola, utan studenten måste ha samma meriter som de 

icke betalande studenterna för att bli antagen. Man uppmärksammar dock två rättsfall där HD 

tillämpat kontraktsrättsliga principer trots offentligrättsliga inslag i avtalsförhållandet.38 Med 

bakgrund av dessa avgöranden ställer man sig neutral i frågan om vad för slags förhållande som 

råder, och överlämnar således bedömningen åt rättstillämpningen.39 

 

Vad avser enskilda utbildningsanordnare omfattas dessa inte av förslaget. Regeringen ansåg 

däremot att enskilda utbildningsanordnare borde ha samma rättigheter att ta ut studieavgifter 

för tredjelandsstudenter som statliga högskolor.40 

 

2.5.2 Regleringen i lag  

Bestämmelserna om studieavgiften för tredjelandsmedborgare infördes 2010 i förordningen om 

anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor, tillsammans med tillägg i HL 

och HF, och började gälla höstterminen 2011.41 

 

En student som betalar en avgift för att läsa på en högskola blir inte automatiskt antagen i och 

med att betalning sker. Studenten måste, liksom icke betalande studenter, uppfylla de 

behörighetskrav högskoleutbildningen ställer. Efter att studenten betalat en anmälningsavgift, 

prövar högskolan huruvida studenten uppfyller dessa krav. En anmälningsavgift betalas för 

                                                
37 SOU 2006:7, s. 53. 
38 Se kapitel 4.2.2 samt 4.2.3 nedan. 
39 Prop. 2009/10:65 s. 20. 
40 Prop. 2009/10:65 s. 28. 
41 Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor, i fortsättningen 
kommer denna förordning att benämnas som studieavgiftsförordningen.  Övergångsbestämmelser, 
studieavgiftsförordningen. 
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antagning till både grundnivå och avancerad nivå, och på samma sätt måste studenten uppfylla 

de behörighetsvillkor som ställs för tillträde till respektive nivå.42 

 

Om studenten uppfyller alla villkor som krävs för att bli antagen, måste sedan studieavgiften 

betalas för att den slutliga antagningen ska ske, eftersom högskolan inte får anta en student som 

inte betalat.43 Följaktligen ska en högskola stänga av en student som inte betalar studieavgiften, 

men som påbörjat utbildningen. Studenten blir då omedelbart avstängd från att delta i 

undervisning och provtillfällen. Om eller när avgiften betalas får dock studenten åter tillträde 

till utbildningen.44  

 

2.5.3 Högskolans rätt att betala tillbaka studieavgiften 

Den enda i lag stadgade rätt för en student att få tillbaka betald studieavgift hittas i 

studieavgiftsförordningen. I förordningen anges två tillfällen då en högskola får betala tillbaka 

avgiften. Den ena anledningen är att studenten inte längre är avgiftsskyldig, och den andra är 

att studenten av ”särskilda skäl är förhindrad att delta i utbildningen”.45  

 

Det finns även en bestämmelse i förordningen där det anges att anmälningsavgiften får 

återbetalas om det finns särskilda skäl. Vad som utgör särskilda skäl anges inte närmre i 

förordningen.46 Inte heller i förarbetena nämns vad som kan utgöra särskilda skäl för 

återbetalning av anmälningsavgiften.47 

 

2.5.4 Studieavgiftens storlek 

En studerande från tredjeland ska betala studieavgiften för minst varje 30 högskolepoäng, hp, 

vilket motsvarar en termins heltidsstudier. Om en utbildning är längre än 30 hp har studenten 

rätt att dela upp betalningen.48  

 

                                                
42 7 kap. 2 och 4 §§ HF, 2–3 §§ studieavgiftsförordningen, jmf även prop. 2009/10:65 s. 26 ff. 
43 8 § studieavgiftsförordningen. 
44 Prop. 2009/10:65 s. 25 och 8 § 1 st. & 10 § studieavgiftsförordningen, se även vidare om betalning av 
avgifterna i kapitel 2.5.3 nedan. 
45 12 § studieavgiftsförordningen. I 12 § 1 st. hänvisas till 5 §, dom i sin tur hänvisar till 2 § 2 st. 1–8 p, där det 
stadgas en rad olika situationer när en student, som trots att hen är tredjelandsmedborgare, undgår studieavgift. 
Exempel är då en familjemedlem till studenten är medborgare i EES och har uppehållstillstånd i Sverige, eller då 
studenten genomför en del av sin utbildning i Sverige via ett utbytesavtal där studieavgift inte ska tas ut. 
46 4 § studieavgiftsförordningen. 
47 Prop. 2009/10:65. 
48 8 § studieavgiftsförordningen. 
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Det är upp till högskolorna själva att bestämma studieavgiften. Den enda reglering kring 

avgiftens storlek återfinns i denna förordning, där det stadgas att kostnaderna för 

utbildningsverksamheten, för vilken avgiften tas ut, ska täckas helt av studieavgifterna.49 Med 

detta menas att avgiften ska täcka självkostnaderna långsiktigt. Detta innefattar både de direkta 

kostnaderna för bland annat undervisning och examination, men även marknadsföring och 

rekrytering.50 Höstterminen 2016 varierade storleken på avgift för varje läsår på en tvåårig 

masterutbildning, det vill säga avancerad nivå, mellan 80 000 och 265 000 kr. Den 

genomsnittliga avgiften var 129 000 kr per termin.51 

 

2.6 Marknadsföring 

Det har blivit allt viktigare för högskolor att marknadsföra sig själva, och idag läggs flera 

miljoner per högskola och år på reklam.52 

 

I samband med att studieavgifterna infördes inledde Svenska Institutet, SI, ett samarbete med 

ett antal högskolor i Sverige ett projekt som kallas Study Destination Sweden. Detta syftar till 

att sprida information om de svenska lärosätena och deras utbildningsmöjligheter till studenter 

som är tredjelandsmedborgare. 2010 fick SI sju miljoner kronor till informationsspridning i 

utlandet om utbildningen i Sverige. Vid tiden för propositionens utgivande planerade man att 

fördela ytterligare en miljon till SI för spridningen av information.53 Study Destination Sweden 

övergick 2016 till att bli Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation. Här 

är 37 lärosäten i Sverige medlemmar och samverkar för att rekrytera utländska studenter och 

sprida kunskap om Sverige som utbildningsdestination. Varje lärosäte bekostar själva 

marknadsföringen utomlands.54 

 

                                                
49 6 § studieavgiftsförordningen. 
50 Prop. 2009/10:65 s. 20 och 6 § studieavgiftsförordningen. 
51 Universitetskanslersämbetet, Rapport 2017:2, Kartläggning av studieavgifter, s. 17 ff. 
http://www.uka.se/download/18.28e93fee15a38a64f878f738/1487841871771/rapport-2017-01-19-kartlaggning-
studieavgifter.pdf. (Hämtad 2017-12-02). 
52 Forsberg, Björn, Sveriges lärosäten gör reklam för miljoner, Universitetsläraren, 2015-12-14. 
https://universitetslararen.se/2015/12/14/sveriges-larosaten-gor-reklam-for-miljoner/. (Hämtad 2017-12-12). 
53 Prop. 2009/10:65 s. 34. 
54 2017-12-13 var antalet medlemsländer 37. Komlos Grill, Helene, Projektledare för internationell 
kommunikation, Stockholms universitet, e-post, 2017-12-14. Jmf även Sveriges universitets- och 
högskoleförbund, Expertgruppen för internationaliseringsfrågor, Nätverket för internationell marknadsföring och 
kommunikation, Verksamhetsplan 2017, januari 2017, samt Nätverket för internationell marknadsföring och 
kommunikation – Stadgar, 2017. 
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Ett exempel på marknadsföringsbudgetering är Uppsala universitet som 2016 budgeterade för 

att lägga cirka 10 000 kr per student som rekryteras. Denna kostnad inkluderas i studieavgiften 

som studenten betalar.55 Chalmers tekniska högskola budgeterade nästan 5,5 miljoner kr för 

marknadsföring 2017.56 

  

                                                
55 Ekström, Joachim, Marknadsföring och rekrytering – Avdelningen för kommunikation, Uppsala universitet, e-
post, 2017-12-18. 
56 Hillman, Cecilia, Projektledare internationell studentrekrytering, Chalmers tekniska högskola, e-post, 2017-
12-21. 
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3. Kontraktsrättslig lagstiftning 

3.1 Inledning 

Bakgrunden till problemformuleringen består i att det inte finns någon specifik lagstiftning som 

omfattar det rättsliga förhållandet mellan en utländsk betalande student och en högskola. Det 

finns således ingen självklar lag att undersöka. De civilrättsliga lagar som ligger 

rättsförhållandet mellan en betalande student och en högskola närmast till hands är KtjL, 

KKöpL och KöpL. Av dessa kommer till största del KtjL behandlas, eftersom denna får anses 

vara mest närliggande.57 

 

Förutom kontraktsrättslig lagstiftning behandlas studieavgiftsförordningen, i vilken regler om 

studieavgiften hittas. Utöver detta kommer även allmänna principer inom det avtals- och 

kontraktsrättsliga området att undersökas, för att utröna om dessa kan appliceras på det 

förestående avtalet. 

 

3.2 Konsumentlagstiftningen 

3.2.1 Tillämpningsområde 

KKöpL och KtjL är indispositiva på så sätt att avtalsvillkor som är ställda till nackdel för 

konsumenten, i jämförelse med lagens lydnad, inte gäller.58 Anledningen till denna typ av 

lagstiftning var att stärka det civilrättsliga konsumentskyddet och försöka undvika sådana 

besvär som kan uppstå vid krångliga avtalsvillkor vissa näringsidkare uppställer. Syftet med 

lagstiftningen var följaktligen att utforma en så klar reglering som möjligt, för att tillgodose 

konsumenternas skyddsintressen.59  

 

För att tillämpa KKöpL eller KtjL krävs att det rör sig om ett köp mellan en näringsidkare och 

en konsument.60 En konsument är en privatperson vars syfte med köpet faller utanför 

näringsverksamhet.61 Att en student, som köper en utbildning, torde ses som en konsument 

råder ingen större tvekan om. Svårare blir det att bedöma huruvida högskolan är att ses som 

näringsidkare i konsumenträttslig mening. 

                                                
57 Jmf TR:s och HovR:s diskussion i T 2196–17, kapitel 4.2.5, samt HD:s dom NJA 2002 s. 644, kapitel 3.5.1 
nedan. 
58 3 § KKöpL och 3 § KtjL. 
59 Prop. 1989/90:89, Om ny konsumentköplag, s.23 ff.  
60 1 § KKöpL samt 1 § KtjL. 
61 SOU 1979:36, Konsumenttjänstlag, s. 410 samt Ramberg, Jan & Herre, Johnny, Allmän köprätt, uppl. 8, 
Stockholm, Norstedts juridik, 2016, s. 31. 
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Som nyss nämnts krävs att den som tillhandahåller varan eller tjänsten gör detta i form av 

näringsidkare för att köpet ska omfattas av KtjL eller KKöpL. Stat och kommun ses inte som 

näringsidkare i fall det rör sig om myndighetsutövning. Att högskoleutbildningen, bortsett från 

vissa beslut som antagning, betygsättning och examina, inte är myndighetsutövning står klart.62  

 

I förarbetena till KKöpL anges att begreppet näringsidkare i lagens mening bör ha samma 

innebörd som i marknadsföringslagen63 och avtalsvillkorslagen64, där det stadgades att en 

näringsidkare var ”varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt driver verksamhet av 

ekonomisk natur”.65 Vad beträffar begreppet näringsverksamhet har det konstaterats att det inte 

spelar någon roll om verksamheten är vinstdrivande eller ej.66  

 

I utredningsbetänkandet till KtjL anges att, enligt de direktiv utredningen fått, inga offentliga 

tjänster skulle inkluderas i utredningsarbetet. Detta skulle kunna tolkas som att offentlig 

verksamhet helt faller utanför lagens tillämpningsområde, vilket dock inte är fallet. Endast 

sådan offentligrättslig verksamhet där ”verksamheten är en ofrånkomlig följd av den offentliga 

regleringen och inte bedrivs enligt affärsmässiga principer”, inkluderat myndighetsutövning, 

skulle falla utanför lagens tillämpningsområde.67 Det anges även i betänkandet att begreppet 

näringsidkare bör ha samma innebörd som i KKöpL.68 

 

I propositionen till KtjL bekräftas att begreppet näringsidkare ska ha samma vidsträckta 

omfattning som i övrig konsumentlagstiftning. Det anges vidare att det inte krävs stora 

affärsmässiga inslag för att någon ska betraktas som näringsidkare. Så fort någon marknadsför 

sin verksamhet på något sätt, ska denne betraktas som näringsidkare.69 

 

3.2.2 Offentliga tjänster och myndighetsutövning 

Verksamheter som omfattas av KtjL kan vara både privat och offentligt tillhandahållna. Det 

spelar ingen roll för tillämpningen så länge de drivs som affärsverksamhet. Det står i princip 

                                                
62 Se kap 2.1 ovan. 
63 Marknadsföringslag (1975:1418), (ej längre gällande). 
64 Lag (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, (ej längre gällande). 
65 Prop. 1973:138, Förslag till konsumentköplag m.m., s. 160. 
66 Jmf prop. 1972:5, Förslag till skadeståndslag m.m., s. 636. 
67 SOU 1979:36, s. 132. 
68 SOU 1979:36, s. 130. 
69 Prop. 1984/85:110, Om konsumenttjänstlag, s. 141. 
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klart att en tjänst som enbart innebär myndighetsutövning inte omfattas av KtjL. Oklart blir det 

dock när en tjänst endast delvis innehåller myndighetsutövning.70 

 

Bengtsson bekräftar i en diskussionspromemoria att offentliga tjänster som innebär 

myndighetsutövning inte bör omfattas av KtjL. Anledningen till detta är att om 

myndighetsutövning skulle ses som ett avtal, som regleras enligt KtjL, finns en risk att syftet, 

det vill säga tillgodoseendet av det allmännas intresse, inte uppnås. Beträffande myndighetens 

nära monopolliknande ställning, är KtjL illa anpassad.71 Exempel ges på offentliga tjänster som 

inte omfattas av KtjL. Några som nämns är domstolarnas och polisens verksamheter, 

renhållningsarbete och räddningstjänst. Utbildning vid högskola är inte en av dessa.72 

 

3.2.3 Analogislut 

Det anges i motiven till KtjL att analogislut är tänka att kunna göras. Lagen sägs vara utformad 

på ett sådant sätt, att den i andra fall än de som omfattas av lagen, skulle kunna utgöra dispositiv 

rätt. Reglerna om säljarens och köparens förpliktelse, såväl som påföljdsreglerna vid 

avtalsbrott, bör kunna gälla vid en analogisk tillämpning. Det påpekas dock att, för att en 

analogi ska kunna göras, det krävs att avtalsrelationen är tillräckligt lik den för vilken lagen är 

tillämplig.73  

 

Anledning till att analogislut skulle vara passande sägs vara att det lagen i grunden består av, 

är sådan allmängiltig rätt som inom tjänsteområdet redan utvecklats, varför den således bör 

kunna gälla även andra tjänster än de i som direkt omfattas.74 Det föreslås att analogier kan 

göras och ledning bör kunna fås från KtjL vid tillämpning av exempelvis avtalslagen, AvtL, 

och lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare75. Vidare framförs att ju mer lik en 

avtalssituation är dem som omfattas av KtjL, desto större genomslag bör KtjL kunna ha.76  

 

                                                
70 Johansson, Svante O., Konsumenttjänstlagen: en kommentar, uppl. 1:1, Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, s. 
82. 
71 Ds 2008:55, Bör konsumenttjänstlagen utvidgas?, s. 109 ff. 
72 Ds 2008:55, s. 113 ff. 
73 SOU 1979:36 s. 120 ff. 
74 Jmf 1 § KtjL. 
75 Avtalslag (1915:218). Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare, vilken vid tillfället endast var 
förslag i prop. 1983/84:92. 
76 Prop. 1984/85:110 s. 142. 
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I ett förarbete har Bengtsson vidlyftigt undersökt huruvida analogislut från KtjL kan tas i fråga 

om utbildning.77 Han menar att de regler från vilka analogier bör kunna göras är bland annat de 

som stadgar att tjänsten ska utföras fackmässigt, de som behandlar när tjänsten ska anses vara 

felaktig, samt vissa av bestämmelserna om påföljder vid fel.78 I samma utredning har även 

Högskoleverket (varav en del idag är UKÄ) uttalat att högskoleutbildningen är ett område där 

den enskilde inte har någon lagstadgad rätt till ersättning om utbildningen är bristfällig, varför 

skyddet borde stärkas.79 

 

Bengtsson påpekar dock senare att rakt av tillämpa konsumentlagstiftningen på 

avtalsförhållandet skulle medföra en alldeles för förmånlig reglering för de utländska 

studenterna i förhållande till högskolan. Studenterna hade då erhållit det starka 

konsumentskyddet, vilket, enligt Bengtsson, förmodligen inte skulle vara önskvärt. Varför 

studenterna inte skulle ha rätt till samma starka skydd som konsumenter som omfattas av KtjL 

har, är inget Bengtsson utvecklar.80 

 

3.3 Allmänna principer 

3.3.1 Allmänna kontraktsrättsliga principer 

Det allra mest grundläggande inom avtalsrätten torde vara anbud och accept. Ett accepterat 

anbud leder till ett bindande avtal.81 Vid sidan om denna grundläggande regel finns ett antal 

allmänna avtalsrättsliga principer att ta fasta vid. Dessa har växt fram som följd av de antal 

avtalsrättsliga relationstyper för vilka det inte finns stöd i lag. Allmänna avtalsrättsliga principer 

är således praktiskt användbara när det rör sig om avtal som exempelvis inte lämpar sig för 

tillämpning av befintlig lag.82 En av dessa är principen om avtalsfrihet. Det innebär att alla har 

rätt att ingå avtal och bestämma innehållet i dessa. Samtidigt förbinder sig parterna att hålla 

avtalet, pacta sund servanda, vilken är en andra avtalsrättslig princip.83 Avtalsfriheten leder till 

                                                
77 Ds 2009:13, Konsumenttjänster m.m. 
78 4 §, 9–12 §§ (med undantag för 9 § 1 st. 2 p.), 19–21 §§ samt 29 § KtjL. Ds 2009:13 s. 134 ff.  
79 Ibid., s. 242. 
80 Bengtsson, Bertil, Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv, uppl. 1:1, Stockholm, Norstedts juridik, 2013, 
s. 124. 
81 Ramberg, Jan & Christina, Allmän avtalsrätt, uppl. 10, Stockholm, Norstedts juridik, 2016, s. 86. 
82 Bengtsson, Bertil, Allmänna kontraktsrättsliga principer? I Festskrift till Lars Gorton, Juristförlaget, Lund, 
2007, s. 18. 
83 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 29. 
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att innehållet i avtalet kan sägas bli en intern lagstiftning parterna emellan.84 Detta innebär 

således att en parts avsteg från avtalet medför avtalsbrott.85  

 

I dagens läge kan det diskuteras huruvida prisavdrag har kommit att bli en allmän avtalsrättslig 

princip.86 Att prisavdrag kan göras även utan lagstöd är förekommande. Exempel på när detta 

gjorts är i NJA 2008 s. 642 där prisavdrag gjordes för barnomsorgsavgiften där motprestationen 

uteblev, vilket behandlats ovan.87 

 

Hävning är en annan påföljd som kan aktualiseras vid avtalsbrott.88 För att hävning ska kunna 

göras krävs att avtalsbrottet är väsentligt. Vid avgörandet av huruvida väsentlighet föreligger, 

ska vissa aspekter tas i beaktande. Bland annat ska hänsyn tas till om avtalsbrottet innebär att 

den drabbade partens syfte med avtalet blir förfelat, om den avtalsbrytande parten insåg detta, 

om framtida avtalsbrott befaras samt om det finns andra möjliga påföljder som kan återställa 

den drabbades förlust som uppkommit genom avtalsbrottet. Att väsentlighet är ett kriterium för 

att hävning ska kunna göras gällande är en allmän avtalsrättslig princip.89 

 

3.3.2 Allmänna konsumenträttsliga principer? 

När KtjL först togs i bruk gjordes inga analogier. Denna skulle enbart tillämpas när det 

uttryckligen angavs. Allteftersom har det dock utvecklats principer inom konsumenträtten, 

vilket har gjort att lagen tillämpats analogt i vissa situationer.90 Att analogier inte torde vara 

främmande bekräftas även i motiven till KtjL, där det anges att lagen bygger på ”oskriven rätt 

i tjänsteområdet” och således bör kunna tillämpas analogt.91 På fall som inte direkt omfattas 

bör som sagt dessa principer tillämpas med försiktighet, då vissa inte kan sägas ha blivit allmänt 

vedertagna.92 

 

                                                
84 Jmf. Code civil Art. 1134 – ”Lagligen ingångna avtal har ställning som lag för avtalsparterna”. Översättning i 
Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 26 ff. 
85 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 221. 
86 Ibid., s. 228. 
87 Se kapitel 4.2.3 nedan. 
88 Mer om hävning vid fel i vara eller tjänst i kapitel 5.2 nedan. 
89 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 230 ff. Jmf även 5.2.2.4 nedan. 
90 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 40. Jmf även kapitel 4.2 nedan. 
91 Prop. 1984/85:110 s. 142. 
92 Se kapitel 3.2.3 ovan. 
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En allmän konsumenträttslig princip torde dock vara att högre krav ställs på en näringsidkare 

som handlar med en konsument, än sådana fall då parterna är jämbördiga.93 

 

3.4 Köplagen 

3.4.1 Analogier 

Eftersom det inte finns någon specifik lagstiftning med påföljder för avtalsbrott, är KöpL en 

grundläggande lag där analogier kan göras. Lagen är dock konstruerad att omfatta vissa typer 

av köp, varför en avvägning måste göras om hur väl reglerna kan passa det avtalsförhållande 

för vilket en analogi tänkt göras.94  

 

3.4.2 Partiellt avtalsbrott och successiv leverans 

Två regler som är unika för KöpL, och alltså inte finns i den konsumenträttsliga lagstiftningen, 

är partiellt avtalsbrott och successiv leverans.95 Trots att dessa två typer av avtalsbrott inte finns 

reglerade i konsumenträttslig lagstiftning, torde de ändå kunna tillämpas analogt även när en 

av avtalsparterna är konsument.96 

 

Partiellt avtalsbrott innebär att endast en del av köpet är felaktigt. Beroende på hur väsentligt 

felet är kan köparen välja att häva endast den eller de delar av köpet som är felaktigt, eller köpet 

i sin helhet. För att köparen ska ha rätt att häva hela köpet måste säljaren insett eller bort inse 

att felet på en del av varan är väsentligt för hela köpet.97 

 

Vid successiv leverans är det avtalat att varan ska levereras, eller i köprättsliga termer 

avlämnas, vid olika tillfällen. Om en av leveranserna är felaktig kan köparen häva den 

delleveransen. Köparen kan även ha rätt att häva hela köpet, om en hävd delleverans medför att 

ändamålet med hela köpet minskar avsevärt.98  

                                                
93 Bengtsson, Allmänna kontraktsrättsliga principer?, s. 22. 
94 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 222. 
95 43 och 44 §§ KöpL. 
96 Ramberg & Herre, Allmän köprätt, s. 180 ff. 
97 43 § KöpL samt Ramberg & Herre, Allmän köprätt, s. 180 f. 
98 44 § KöpL samt Ramberg & Herre, Allmän köprätt, s. 183 f. 
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3.5 Praxis 

3.5.1 NJA 2002 s. 644 – Avbeställning av kurs 

När det kommer till återbetalning av belopp utgivna för utbildning är utbudet av rättsfall ringa, 

främst på grund av att högre utbildning i Sverige har varit avgiftsfri, bortsett från vissa som 

tillhandahålls av privata utövare, och nu även högskoleutbildning för tredjelandsmedborgare. 

Ett fall som tagits upp i HD är NJA 2002 s. 644 och behandlar frågan om en kursdeltagare 

måste betala kursavgift även för den del av kursen han inte deltog i, eller om han har rätt att få 

tillbaka avgiften han utgett, avseende resterande kursmoment efter hans avhopp. 

 

Kursdeltagaren blev antagen till en kurs som sträckte sig över tre månader, med tre 

utbildningstillfällen varje månad. Efter en handfull utbildningstillfällen valde kursdeltagaren 

att avbryta utbildningen på grund av att han fått anställning. Han krävde dels att få tillbaka 

betalad avgift för de tillfällen han inte deltog i, dels att han inte var skyldig att betala resterande 

kursavgift. Kursledaren bestred kraven och menade att kursen varit fulltecknad och att det var 

för sent att ta in en ny deltagare, samt att de enda utgifterna hon sparade på kursdeltagarens 

avhopp var litteratur och kost, vilket inte uppgick till en nämnvärd summa. 

 

HD valde här att enbart ta ledning av KtjL och dess förarbeten vid sin bedömning. I KtjL stadgas 

att en näringsidkare har rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts samt för 

arbete som måste utföras trots avbeställningen.99 Kursledaren kunde inte på något sätt begränsa 

förlusten som uppstod i och med kursdeltagarens avhopp, så när som på inbesparingen av 

litteratur och kost. Med hänvisning till detta, samt att anledningen till att kursdeltagaren avbröt 

kursen var att han erhållit en anställning, vilket medfört att kursen för honom blivit onyttig, inte 

var en sådan omständighet som kunde upphäva ersättningsskyldigheten, dömdes han således 

att betala återstoden av avgiften. 

 

3.5.2 NJA 2011 s. 600 – Tandvård som konsumenttjänst 

I det omdiskuterade fallet NJA 2011 s. 600 hade målsägande, B, av Karolinska Institutet, KI, 

fått en felaktig tandvårdsbehandling. Parterna var överens om att behandlingen skulle göras om, 

men inte när betalning skulle ske. HD började med att konstatera att B handlade i form av 

konsument, och KI i form av näringsidkare. KtjL skulle således ha varit tillämplig om 

tandvårdstjänster omfattats av lagen. Personvård är dock inte ett område som omfattas, varför 

                                                
99 42 § KtjL. 
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KtjL inte var direkt tillämplig. HD uttalade dock att KtjL kan vara vägledande avseende 

parternas rättigheter och skyldigheter även i situationer då lagen inte direkt kan tillämpas, i vart 

fall då inget annat finns avtalat och det kan antas ge uttryck för allmänna obligationsrättsliga 

principer inom tjänsteområdet.100 HD valde således att analogt tillämpa KtjL där det stadgas 

att en konsument ska betala när näringsidkaren uppmanar denne till detta efter att tjänsten är 

utförd.101 B dömdes följaktligen inte vara skyldig att betala förrän KI gjort om behandlingen. 

 

3.6 Sammanfattning och diskussion 

Att utbildning inte är en tjänst som omfattas av KtjL står klart. Bedömningen blir således i 

första hand hur nära avtalet mellan en betalande student och en högskola står de 

avtalsförhållande vilka omfattas av KtjL, för det andra om och i så fall hur långt en analog 

tillämpning kan göras. 

 

En högskola bör kunna ses som näringsidkare i konsumenträttsligt sammanhang. Det anges att 

begreppet har en vid tolkning, affärsmässigheten inte behöver vara påtaglig och att 

marknadsföring av verksamheten medför att avsändaren torde vara att ses som näringsidkare. 

Ytterligare en omständighet som talar för högskolans roll som näringsidkare är att priset för 

högskoleutbildningen inte är förbestämt eller angivet i lag, vilket är fallet för många andra 

offentliga tjänster. Det är, som nämnts, högskolan själv som väljer att sätta priset på 

utbildningen, varför det för en konsument torde framstå i ännu högre grad som en 

näringsdrivande aktör. Konsumentens uppfattning om den tillhandahållna tjänsten torde spela 

en roll i avgörandet för bedömningen av vilka regler som bör tillämpas.102 

 

Att analogier från KöpL generellt sett kan göras har sedan länge varit vedertaget. Ovan anförda 

allmänna principer torde också kunna åberopas i fall som inte omfattas av lagens egentliga 

tillämpningsområde.103 I förarbetena till både KKöpL och KtjL, såväl som i 

diskussionspromemorian av Bengtsson bekräftas även att analogier från de konsumenträttsliga 

författningarna bör kunna göras på avtal som inte direkt omfattas.104 I NJA 2002 s. 644 

tillämpade HD KtjL på en utbildningstjänst, vilket talar för att det även i framtiden får anses 

                                                
100 Jmf kapitel 3.2.3 ovan och prop. 1984/85:110, s. 142. 
101 41 § KtjL. 
102 Jmf exempelvis NJA 1988 s. 503 I, kap 4.2.1 nedan. 
103 Se kapitel 3.3 ovan. 
104 Ds 2009:13, se kapitel 3.2.3 ovan. 
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vara möjligt att tillämpa KtjL på avtal rörande utbildning.105 HD uttalade även i NJA 2011 s. 

600 att KtjL kan tillämpas analogt när (1) det rör sig om rättigheter och skyldigheter 

avtalsparterna emellan, (2) inget annat är avtalat, (3) det kan antas ge uttryck allmänna 

obligationsrättsliga principer inom tjänsteområdet.106 Det senare kriteriet är något vagt uttryckt. 

Allmänna obligationsrättsliga principer borde dock förstås som de regler som i lag finns 

uttryckta och som kan tänkas tillämpas i andra fall än som explicit anges. 
 

Vidare finns, som ovan nämnts, i lag stadgat två situationer högskolan får betala tillbaka 

studieavgiften.107 Reglerna avser sålunda inte en students rättighet att få tillbaka avgiften, utan 

högskolans rättighet att betala tillbaka den. Denna ordalydelse torde innebära att en högskola 

inte behöver återbetala avgiften i något fall. Det borde dock inte betyda att de två uppräknade 

tillfällena är uttömmande vad avser situationer när en högskola får eller kan återbetala avgiften.  

 

Med bakgrund av dessa konstateranden drar jag slutsatsen att konsumenträttsliga regler skulle 

kunna gå att tillämpas analogt, om än med vissa begränsningar, på avtalsförhållandet mellan en 

betalande student och en högskola. Vilka regler som kan tänkas bli aktuella samt hur 

tillämpningen av dessa bör ske utreds i nedan. 

  

                                                
105 Se kapitel 3.5.1 ovan. 
106 Se kapitel 3.5.2 ovan. 
107 Se kapitel 2.5.3 ovan. 
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4. Avtalet mellan studenten och högskolan 

4.1 Inledning 

Det finns idag ingen lag som reglerar det rättsliga förhållandet mellan en avgiftspliktig student 

och en högskola. Eftersom förhållandet kan sägas ha både offentligrättslig och privaträttslig 

karaktär, är det inte helt klart vilka regler som kan tillämpas. Frågan blir således om, och i så 

fall varifrån, analogier kan göras. I detta kapitel kommer praxis, som behandlar frågor om hur 

avtal med både civilrättslig och offentligrättslig karaktär ska bedömas, att presenteras. 

Civilrätten, eller privaträtten, omfattar som bekant förhållandet mellan privata rättssubjekt, 

medan offentlig rätt omfattar förhållanden där staten är en av parterna. Denna blandform av 

rättsförhållanden gör det inte helt självklart huruvida ett avtal ska anses vara ömsesidigt 

förpliktande, vilket utreds i detta kapitel. Att ett avtal är ömsesidigt förpliktande innebär att 

båda parter har åtagit sig att prestera och innehar således både rättigheter och skyldigheter. Till 

skillnad från ett offentligrättsligt förhållande där myndighetsutövning sker, har en av parterna, 

det vill säga den myndighet som utövar maktbefogenheten, en närmare monopolliknande 

ställning och den svagare parten innehar inte likvärdiga rättigheter eller skyldigheter som 

myndigheten.  

 

Förutom HD:s bedömning i denna typ av rättsligt spörsmål, kommer även viss doktrin beröras 

och en snabb utblick görs till två av våra grannländer för att se hur förhållandet mellan en 

student och en högskola regleras där. 

 

4.2 Praxis  

4.2.1 NJA 1988 s. 503 I – Konsumentfordran mot kommunen 

I NJA 1988 s. 503 I var frågan huruvida kommunens fordran mot en privatperson hade 

preskriberats efter tre år, enligt preskriptionsreglerna för konsumentförhållanden, eller om 

preskriptionstiden skulle vara tio år. Det hela rörde anläggning av VA-anläggning, och fordran 

gällde anläggningsavgiften. Kommunen gjorde bland annat gällande att anläggningen utgjorde 

en för kommunen ålagd skyldighet, samt att den helt saknade affärsmässig prägel. Följaktligen 

skulle förhållandet mellan privatpersonen och kommunen ses som offentligrättsligt och således 

skulle tioårsfristen gälla. 

 

Vid sin bedömning såg HD först på förarbetena där begreppen konsument och näringsidkare 

ges samma betydelse som i den konsumenträttsliga lagstiftningen. Definitionen av 
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näringsidkare är långtgående, och kan även omfatta stat och kommun108. Vidare uttalade HD 

att treårspreskriptionen kan vara gällande även i fall då ett avtalsförhållande inte föreligger. Det 

är även möjligt med treårspreskription för en avgift som är förutbestämd i lag eller genom 

offentligrättslig ordning. 

 

I domen fastslår HD en till synes generell princip om när treårspreskriptionen bör vara gällande. 

För det första ska konsumentens uppfattning av situationen tas i beaktande. Huruvida det finns 

inslag av myndighetsutövning i det rättsliga förhållandet bör inte vara avgörande vid 

bedömningen. Vidare spelar inte heller fastställandet av avgiften en avgörande roll. Det som 

torde vara avgörande vid bedömningen av preskriptionstidens längd är hur stor del som utgörs 

av offentlig maktutövning. Om denna del är så påtaglig att det klart skiljer sig från ett 

privaträttsligt förhållande, blir den 10-åriga preskriptionsfristen gällande. 

 

Sammanfattningsvis bör avgörande, för när treårspreskription är tillämplig, vara hur stor del av 

tjänsten som hänför sig till offentlig maktutövning Är denna del övervägande torde ett 

konsumentförhållande i civilrättslig mening inte vara för handen. Trots att tillhandahållandet 

av VA-anläggningen var att anse som övervägande offentligrättsligt, bedömde HD att den inte 

bestod i sådan offentlig maktutövning att tioårsfristen skulle vara gällande. Ett skäl till den vida 

tillämpningen är det intresse särregeln skyddar, nämligen att det är önskvärt att 

konsumentfordringar upphör snabbare än andra fordringar. Vidare angavs att VA-anläggningar 

kan drivas av både privata och offentliga aktörer, och rättsförhållandet inte borde bli annorlunda 

beroende på vem som är huvudman. Slutligen anförde HD att en avgiftsfordran mot en 

privatperson bör ses som en konsumentfordran. Omständigheter om när så inte bör vara fallet, 

lämnade HD oberört. 

 

I domskälen utvecklar inte HD vad som menas med offentlig maktutövning, men begreppet 

torde innebära sådan verksamhet staten bedriver och påverkar den enskilde individen. 

Myndighetsutövning innefattas i offentlig maktutövning.109 All offentlig verksamhet är dock 

inte att se som maktutövning. Vissa tjänster staten tillhandahåller, exempelvis sophämtning, är 

inte offentlig maktutövning, trots att den omfattas av offentligrättslig lagstiftning.110 

                                                
108 Se kapitel 3.2.1 ovan för mer omfattande diskussion kring begreppen. 
109 Se vidare om myndighetsutövning i kapitel 2.3 ovan. 
110 Jmf kapitel 3.2.2 ovan. 
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4.2.2 NJA 1998 s. 656 I – Mögel i dagislokalerna 

Frågan som behandlas i mellandomen i NJA 1998 s. 656 I är vilket slags rättligt förhållande det 

är mellan föräldrarna till ett barn, för vilket barnomsorgsavgift betalats, och kommunen som 

tillhandahållit barnomsorgen. Bakgrunden till att frågan uppstått var att kommunen ”äventyrat 

barnets hälsa” eftersom det i dagislokalerna förekommit mögel. Föräldrarna ville med 

anledning av detta inte betala avgiften, och hävdade att kommunen underlåtit att uppfylla sina 

skyldigheter i och med det ömsesidigt förpliktande avtal som kommit till stånd mellan dem. 

Kommunen å sin sida, menade att, när det rör sig om ett förhållande med både privat och 

offentligrättsliga inslag, civilrättsliga regler endast kan tillämpas om det explicit anges i den 

förendevarande lagens förarbeten och att avgiften således inte kunde jämkas.  

 

HD anförde att, när en plats på ett dagis tas i anspråk, det rör sig om ett ömsesidigt förpliktande 

avtal, eftersom föräldrarna åtar sig att betala för en tjänst kommunen tillhandahåller, i detta fall 

en barnomsorgsplats. Den del av förhållandet som rör kommunens skyldighet att erbjuda 

barnomsorgsplatsen har karaktär av myndighetsutövning och faller inom det offentligrättsliga 

området, vilket innebär att denna del av förhållandet inte är ett ömsesidigt förpliktande avtal. 

Vidare uttalades dock att fallet här inte var att prestationen uteblivit, utan att det istället var 

kvaliteten som brast. Kvalitetsnivån skulle tillses av den statliga tillsynsmyndigheten. Trots att 

det i detta fall fanns offentligrättsliga inslag som innebar myndighetsutövning, fick förhållandet 

ändå anses ha så stark privaträttslig karaktär att ett ömsesidigt förpliktande avtal förelåg.  

 

4.2.3 NJA 2008 s. 642 – Uteblivet tillhandahållande av daghemsplats 

NJA 2008 s. 642 påminner om NJA 1998 s. 656 I111. Tvisten var mellan en förälder och 

kommunen, som skulle tillhandahålla barnomsorg. Denna uteblev dock i 12 dagar till följd av 

strejk. Föräldern vägrade betala avgift för de dagar hon var hemma för att ta hand om sitt barn. 

Hon menade att ett ömsesidigt förpliktande avtal förelåg mellan dem som innebar att 

kommunen mot betalning tillhandahöll en barnomsorgsplats. Kommunen hävdade dock att 

förhållandet var offentligrättsligt och prisavdrag inte var möjligt att göra på en sådan typ av 

avgift. 

 

Efter att 1998 års fall avgjordes infördes så kallad ”maxtaxa”, vilket innebar att kommunerna 

fick kompensation från staten för att hålla nere barnomsorgsavgiften. Kommunen påpekade 

                                                
111 Se kapitel 4.2.2 ovan. 
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även att den statliga styrningen ökat sedan 1998 års fall. Således argumenterade kommunen för 

att det offentligrättsliga inslaget i rättsförhållandet blivit starkare. Trots detta bedömde HD att 

ett ömsesidigt förpliktande avtal förelåg. Som skäl för beslutet angav HD att det är valfritt för 

en förälder att ingå ett avtal om barnomsorg och, i och med det, betala för denna. HD hänvisade 

även till NJA 1998 s. 656 I och anförde att de förändringar kommunen uppgett skett sedan 

avgörandet, inte var så betydande att det skulle påverka det rättsliga förhållandets. Slutligen 

anförde HD att det är en grundläggande avtalsrättslig princip att den som inte erhåller en avtalad 

prestation inte heller är skyldig att betala för denna, men att det offentligrättsliga inslaget måste 

beaktas vid bedömningen av om denna princip bör gälla fullt ut. Betalningsförpliktelsen i detta 

fall utgjorde dock inte, enligt HD, ett offentligrättsligt inslag i avtalsförhållandet. Följaktligen 

lämnades kommunens käromål utan bifall. 

 

4.2.4 NJA 2013 s. 980 – Ej konsumentfordran mot Lantmäteriet 

Lantmäteriet fakturerade en privatperson fyra år efter att avstyckning av en fastighet skett. Med 

samma argument som i NJA 1988 s. 503 I menade staten att preskriptionstiden var tio år, 

eftersom avstyckning är myndighetsutövning, och inte skulle omfattas av undantaget för den 

treåriga preskriptionen mot konsumenter.112 

 

Föredragande revisionssekreterare, vars förslag HD valde att döma i enlighet med, uttalade att 

treårspreskriptionens tillämpningsområde är brett och kan omfatta offentliga tjänster med visst 

inslag av myndighetsutövning. Det behöver inte föreligga ett avtal mellan parterna, inte heller 

spelar det någon roll om beloppet i lag är förbestämt. Det som får anses vara avgörande är hur 

stor del det rör sig om offentlig maktutövning. Om det helt skiljer sig från en privaträttslig 

relation bör tioårsfristen gälla.113 I detta fall gjordes bedömningen att relationen skiljde sig 

väsentligt från ett privaträttsligt förhållande, bland annat med hänvisning till att förfarandet hos 

Lantmäteriet närmast kan liknas vid en domstols i vissa fall, samt att förrättningen i sin helhet 

är att se som myndighetsutövning. Lantmäteriet har till uppgift att bevaka både den enskildes 

och det allmännas intressen, varför det inte vore lämpligt att betrakta Lantmäteriet som 

näringsidkare, vilket är en förutsättning för att treårspreskriptionen ska vara gällande. Med 

bakgrund av detta dömde HD att tio års preskriptionstid var gällande. 

 

                                                
112 Se kapitel 4.2.1 ovan. 
113 Jmf kapitel 4.2.1 ovan. 
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4.2.5 T 2196–17 – Bristande kvalitet i högskoleutbildning 

Ett för stunden lämnat prövningstillstånd i HD är fallet vari jag funnit inspiration till denna 

uppsats. Kärande i målet är en amerikansk student som betalat för en högskoleutbildning i 

Sverige. Studenten ansåg att utbildningen var av sådan bristande kvalitet att hon efter fyra 

terminer valde att avbryta utbildningen och krävde, i samband med detta, återbetalning av 

studieavgiften. Strax före detta hade även UKÄ gett ifrågavarande utbildning bedömningen 

ifrågasatt kvalitet.114  

 

TR kom, efter en mindre överläggning, fram till bedömningen att förhållandet mellan studenten 

och högskolan var att ses som ett ömsesidigt förpliktande avtal och således att kontraktsrättsliga 

regler var analogt tillämpliga. TR menade att avtalet mellan studenten och högskolan innebar 

att studenten betalade mot att få en utbildning av viss kvalitet och efterföljande examen. Med 

bakgrund av UKÄ:s bedömning bedömdes att högskolan har brutit mot avtalet. Vid 

bestämmande av ersättningen ansåg TR att reglerna om påföljder enligt varken KtjL, KKöpL 

eller KöpL var direkt tillämpliga.115 Vidare anförde TR att avhjälpande inte var en möjlig 

påföljd. Prisavdrag fick istället anses utgöra en ”allmänt spridd regel” och med bakgrund av 

detta dömde TR således högskolan att återbetala hela studieavgiften till studenten. 

 

HovR, började med att bekräfta TR:s bedömning om att avtalet mellan studenten och högskolan 

borde ses som ett ömsesidigt förpliktande avtal. Vidare menade HovR att den kvalitet som 

stadgas i HL får anses vara en del av avtalet mellan studenten och högskolan.116 Med hänvisning 

till att UKÄ bedömde att utbildningen inte höll denna höga kvalitet, ansåg även HovR att 

högskolan brutit mot avtalet. I samstämmighet med TR angav HovR att prisavdrag var den 

påföljd som borde tillämpas. HovR gjorde dock bedömningen att studenten tillgodogjort sig en 

del hp och således haft nytta av utbildningen, dock inte fullt ut. HovR ändrade TR:ns dom till 

att prisavdraget skulle vara 50 % av studieavgiften, utan vidare motivering till valet av storleken 

på prisavdraget än att det fick anses som ”skäligt”. 

 

Ett hovrättsråd, Vibeke Sylten, var av skiljaktig mening och anförde att KtjL torde vara närmast 

analogt tillämplig, trots att det kan medföra en del svårigheter. Hon menade att den bristande 

kvaliteten i utbildningen inte utgjorde ett sådant konkret fel i tjänsten att det kunde anses 

                                                
114 Om betyget ifrågasatt kvalitet, se kapitel 5.4 nedan. 
115 Konsumenttjänstlag (1985:716), konsumentköplag (1990:932), köplag (1990:931). 
116 1 kap. 4 § HL. 
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föreligga ett avtalsbrott för vilket kontraktsrättsliga påföljder kan bli gällande. Hon framförde 

slutligen att de omständigheter majoriteten i HovR anfört medföra 50 % prisavdrag, det vill 

säga att studenten tillgodogjort sig hp och inte förlorat möjligheten till att ta examen, var 

tillräckliga för att ingen ersättning alls borde utgå. 

 

4.2.6 Sammanfattande diskussion om rättsfallen 

I de två fall där preskriptionsfrist behandlas anges att preskriptionstiden som gäller för 

konsumenter ska tillämpas vidsträckt.117 Trots att dessa rättsfall handlar om preskriptionsfrist 

kan ändå en viss ledning fås vid bedömning av andra fall. Analogier från prejudikat i fall som 

inte har samma rättsfråga bör dock göras med försiktighet.118 En generell tolkning av 

diskussionen om rättsförhållandet som har inslag av både privaträttslig och offentligrättslig 

karaktär bör emellertid kunna göras. 

 

Gemensamt för prejudikaten är att förhållandet mellan stat eller kommun och den enskilde har 

både privaträttslig och offentligrättslig karaktär, i vissa fall mer och i vissa mindre. I fallet från 

1988 påpekar HD skillnaden på förhållandets offentligrättsliga karaktär och den offentliga 

maktutövningen. Avgörande i 1988 års fall var att, trots att avtalet var av offentligrättslig art, 

maktutövning inte skett. Denna tankegång följer även i NJA 2013 s. 980, där HD ser till hur 

stor del av avtalet den offentliga maktutövningen utgör, vilket blir avgörande för utgången. 

Maktutövning sker, i det senare fallet, framförallt vid förrättningen där myndigheten ensidigt 

kan påverka besluten och således resultatet. HD ansåg att myndigheten därför inte kunde anses 

vara näringsidkare i konsumenträttslig mening.119 

 

Dessa två fall gällde som sagt avgörande om preskriptionsfrister, varför en slutsats, om att alla 

avtal med offentligrättslig karaktär utan maktutövning ska omfattas av privaträttsliga regler, 

inte bör göras förhastat. HD uttalade ju trots allt att det inte är nödvändigt att ett 

avtalsförhållande föreligger för att treårspreskriptionen ska bli gällande. 

 

I de två barnomsorgsfallen anses prestationen att tillhandahålla barnomsorg inte utgöra 

maktutövning. I NJA 1998 s. 656 I var det inte fel på tjänsten att tillhandahålla 

barnomsorgsplatsen, utan att det förekom mögel i dagislokalerna. Det ansågs vara brist i 

                                                
117 Se kapitel 4.2.1 och 4.2.4 ovan. 
118 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 190 ff. samt s. 256 ff. 
119 Jmf begreppet näringsidkare i kapitel 3.2.1 ovan. 
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kvalitetsnivån, för vilken den statliga tillsynsmyndigheten hade till uppgift att övervaka. Trots 

att denna övervakning måste få anses tillföra ytterligare offentligrättsliga inslag i förhållandet, 

fann HD ändå att ett ömsesidigt förpliktande avtal förelåg.  

 

En ledning vid framtida bedömning skulle, med bakgrund av dessa prejudikat, således kunna 

vara hur stor del av förhållandet som utgörs av offentlig maktutövning. Givetvis bör även andra 

faktorer tas i beaktning, så som hur stor del av avtalet som har privaträttslig karaktär, samt om 

någon del utgörs av myndighetsutövning. Om den aktuella tjänsten kan tillhandahållas av både 

privata och offentliga utförare torde detta tala för att rättsförhållandet bör regleras av 

civilrättsliga regler.120 

 

Enligt min mening har både TR och HovR i T 2196–17 dragit slutsatser något förhastat, både i 

fråga om vilket slags rättsligt förhållande det rör sig om, samt vad studenten och högskolan kan 

sägas ha avtalat. Jag anser vidare att argumentationen är bristfällig när det kommer till påföljden 

av det påstådda avtalsbrottet. Med hänvisning till ovan redogjorda fall, samt min summering, 

kommer min slutsats, om hur det rättsliga förhållandet ska ses, presenteras först efter att andra 

rättskällor är studerade.121 De två ytterligare spörsmålen redogörs för vidare i uppsatsen, med 

beaktande av tings- och hovrättsdomarna, samt den skiljaktiga meningen Sylten anfört. 

 

4.3. Doktrin 

4.3.1 Inledning 

Behandlingen av betalande studenters rättsliga förhållande till högskolan är i doktrin, och även 

i övrigt, mycket knapphändig och en utredning av detta har inte hittills gjorts. Mycket sällan 

har detta diskuterats, och då utan att fastställandet av en slutsats om hur rättsförhållandet ska 

ses.  

 

4.3.2 Diskussion i doktrin 

Tom Madell har i en artikel från 2006 uttalat att, vid bedömning av avtal som innehar både 

offentligrättsliga och privaträttsliga inslag, en vägledande rättslig princip bör vara att ”ju mer 

specificerad den offentligrättsliga regleringen är desto mindre utrymme lämnas för 

civilrättsliga överenskommelser.” Han menar att det är en skillnad på sådana tjänster det 

                                                
120 Jmf NJA 1988 s. 503 I. 
121 Se kapitel 4.5 nedan för sammanfattande kommentarer. 
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offentliga erbjuder som en enskild själv kan välja att betala för, och sådana tjänster som är 

allmännyttiga, till exempel renhållningsavgifter. De förstnämnda har privaträttslig karaktär och 

skulle således kunna åberopas av civilrättsliga regler, medan de senare inte torde omfattas av 

civilrätten.122 

 

Bertil Bengtsson menar att, när det rör sig om prestation och motprestation vid offentliga 

tjänster, det möjligen går att tillämpa KtjL analogt med hänvisning bland annat till NJA 2008 

s. 642. Han fortsätter med att uppmärksamma den, vid tiden, nya bestämmelsen om 

studieavgifter för utländska studenter. I och med denna avgift får avtalet starkare privaträttsliga 

drag, vilket, enligt Bengtsson, skulle kunna medföra en större framgång vid åberopande av 

kontraktsrättsliga regler.123  

 

Bengtsson har även senare tagit upp den kontraktsrättsliga problematiken kring bedömningen 

av betalande studenters rätt gentemot en högskola.124 Här diskuteras uteslutande studentens 

rättigheter i ljuset av KtjL, så när som på en snabb utvidgning till skadeståndslagen, SkL. 

Bengtsson berör således inte frågan om civilrättslig lagstiftning kan tillämpas, utan hur.125 

 

4.4 Reglering i andra länder 

4.2.1 Inledande ord 

På grund av svårigheter att tillgå information om andra länders rättsliga reglering kring 

studieavgifter redovisas i korthet de länder vilka jag kommit i kontakt med respektive lands 

utbildningsdepartement.  

 

4.4.2 Danmark 

I Danmark har studenter som är tredjelandsmedborgare i stort sett samma rättigheter som de i 

Sverige. Det finns i Danmark ingen explicit lagstiftning för dessa studenters rättigheter 

gentemot en högskola när de är missnöjda med utbildningen. De kan vända sig till rektorn vid 

missnöje med utbildningen eller andra spörsmål. Frågan kan även tas upp i studienämnden. 

Eftersom det inte finns några specifika regler kring avtalet mellan studenten och högskolan ska 

                                                
122 Madell, Tom, Offentliga avgifter och ömsesidigt förpliktande avtal, SvJT, 2006 s. 502. 
123 Bengtsson, Bertil, Civilrätt och offentliga tjänster, SvJT, 2012 s. 429. 
124 Bengtsson, Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv, s. 122 ff. 
125 Se kapitel 3.2.3 ovan. 
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frågor bedömas enligt allmänna obligationsrättsliga regler. Tvister rörande studieavgiften 

avgörs således i civilrättslig domstol.126 

 

4.4.3 Norge 

I Norge finns statliga och privata högskolor. De statliga högskolorna får inte ta ut någon 

terminsavgift, enligt gratisprinsippet.127 Detta gäller både norska och utländska studenter. 

Studenterna måste dock betala en terminsavgift till studentsamskipnaden, vilket motsvarar de 

svenska studentkårerna.128 Privata högskolor får ta ut en avgift för utbildningen. Det finns inga 

regler för hur hög avgiften får vara, men det stadgas att avgiften ska komma studenterna 

tillgodo.129 Det finns ingen specifik lagstiftning som reglerar avtalet mellan studenten och 

högskolan i Norge. Studenten ska i första hand vända sig till högskolan om hen är missnöjd 

med utbildningen. Avtalsförhållandet regleras med allmänna privaträttsliga regler.130 

 

4.5 Sammanfattning och diskussion 

Med anledning av bristen på material att tillgå, så när som på en handfull prejudikat och en 

mycket knapphändig diskussion i doktrin, är det i första hand praxis jag får ta ledning av vid 

bedömningen av avtalsförhållandet mellan en student och en högskola. Med tanke på 

utvecklingen i praxis, som gått alltmer åt att tillämpa civilrättsliga regler analogt på avtal med 

delvis offentligrättsliga inslag, är min uppfattning att även avtalet mellan en avgiftspliktig 

student och en högskola bör ses som ömsesidigt förpliktande. Studenten är skyldig att utge en 

avgift och lärosätet har skyldigheten att tillhandahålla en utbildning. Inslagen av 

myndighetsutövning gör bedömningen inte helt självklar. Utbildningen och undervisningen 

som sådan är dock inte myndighetsutövning, utan bör snarare ses som en typ av tjänst för vilken 

studenten betalar. 

 

Som ovan redovisats tillämpas både i Norge och Danmark obligationsrättsliga regler vid tvist i 

avtalet mellan en betalande student och en högskola. Detta har ingen direkt påverkan på 

bedömningen av rättsförhållandets ställning i Sverige, men kan vara till stöd vid bedömningen.  

                                                
126 Thor Straten, Pia, Chefskonsulent, Uddannelses- og Forskningsministeriet (sv. motsv. 
Utbildningsdepartementet), Danmark, e-post, 2017-12-05. 
127 Ung. översättning: friprincipen. 
128 § 10 lov om studentsamskipnader. 
129 § 7–1 lov om universiteter og høyskoler. 
130 Dietrichson, Erling H., Senior rådgivare, Kunnskapsdepartementet (sv. motsv. Utbildningsdepartementet), 
Universitets- og høyskoleavdelingen, Norge, e-post, 2017-12-05. 



 38 

En analog tillämpning av kontraktsrättsliga regler vid avtal med både offentliga och privata 

inslag får stöd i doktrin. Bengtsson har även specifikt nämnt förhållandet mellan en 

avgiftspliktig student och en högskola och att kontraktsrättsliga regler inte torde vara 

främmande att åberopa.  

 

Madells konstaterande torde kunna tolkas så att civilrättsliga regler blir tillämpliga i högre 

utsträckning ju mindre regleringen på området är.131 När det kommer till avtalsrelationen 

mellan en avgiftspliktig student och en högskola finns knappt några regler alls att tillgå, varför 

civilrättsliga regler bör kunna tillämpas i viss utsträckning, i brist på andra, offentligrättsliga, 

regler. 

 

Det som talar emot analogier från KtjL på avtalet mellan en avgiftspliktig student och en 

högskola är inslagen av offentligrättslig verksamhet, och dessutom myndighetsutövning, vilket 

medför att reglerna i KtjL är illa anpassade. Det bör dock uppmärksammas att denna 

problematik i ett flertal rättsfall har diskuterats, samt att HD i många av dessa har fastslagit att 

civilrättsliga regler kan vara tillämpbara även i avtal med offentligrättsliga inslag.132 

Analogislut från KtjL bör således inte vara främmande i förevarande situation. Det är dock 

viktigt att ha i åtanke att en prövning hur väl en bestämmelse passar den tänkta 

tillämpningssituationen alltid bör göras. Eftersom KtjL inte är tvingande utanför dess egentliga 

tillämpningsområde måste en avvägning göras i varje enskilt fall.133 Vid bedömningen bör den 

enskildes intresse av ett starkt konsumentskydd beaktas, samtidigt som hänsyn måste tas till 

både det allmännas intresse av rättssäkerhet och förutsebarhet, men även högskolans intresse 

av att inte drabbas av oberättigade förluster.  

 

En sammantagen bedömning, enligt mig, bör följaktligen vara att, trots inslag av 

myndighetsutövning, förhållandet mellan en avgiftsskyldig student och en högskola inte 

övervägande består av offentlig maktutövning. Detta medför, bland annat med ledning av ovan 

presenterade prejudikat, att civilrättsliga regler torde kunna tillämpas. 

 

Vad ovan utretts gäller framförallt förhållandet mellan en student och en statlig högskola. I 

fråga om enskilda utbildningsanordnare angavs att studenterna vid dessa lärosäten redan 

                                                
131 Se kapitel 4.3.2 ovan. 
132 Se exempelvis kapitel 4.2.3 ovan om NJA 2008 s. 642. 
133 Jmf 3.2.3 ovan. 
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hänvisas till civilrättsliga processer vid tvister.134 Detta talar för att en utredning huruvida 

civilrättsliga regler ska tillämpas knappast behöver göras. Som ovan nämnts regleras inga beslut 

av enskilda utbildningsanordnare av FL eller andra offentligrättsliga regler, vilket medför att 

det inte torde vara några större hinder att tillämpa civilrättsliga regler på förhållandet mellan 

studenten och högskolan. Det kan följaktligen konstateras att även avtalet mellan betalande 

studenter och enskilda utbildningsanordnare torde omfattas av civilrättsliga regler.  

 

Högskolor med staten som huvudman och enskilda utbildningsanordnare kommer i 

fortsättningen benämnas högskolor som samlingsbegrepp för att underlätta utredningen av vilka 

regler som bör tillämpas och hur detta bör ske. 

  

                                                
134 Se kapitel 2.2 ovan. 
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5. När är det fel i en utbildning och vad kan följderna bli? 

5.1 Inledning 

Ett av syftena med uppsatsen är som bekant att utreda vad för rättigheter en student har när hen 

är missnöjd med utbildningen för vilken en studieavgift utgetts. De regler som således blir 

intressanta är de som kan aktualiseras i samband med att kontraktsbrott begås. Följaktligen 

kommer i detta kapitel att utredas när dessa regler kan bli tillämpliga till följd av bristande 

kvalitet i en utbildning. Först görs en genomgång av felreglerna och påföljderna i KtjL, därefter 

utreds vilken kvalitet en utbildning bör ha, för att inte nyss nämnda regler ska kunna 

aktualiseras. 

 

5.2 Fel enligt KtjL 

5.2.1 Vad som utgör fel i tjänsten 

I första hand ska en tjänst anses vara felaktig om resultatet avviker från vad som får anses vara 

avtalat.135 Det som anses vara avtalat, förutom det som explicit står i avtalet, kan vara både 

muntligt överenskommet eller underförstått. Detta gör att det inte alltid är så lätt att exakt avgöra 

vad som kan anses vara avtalat.136 Om avtalsinnehållet inte går att urskilja görs en objektiv 

bedömning. Det innebär att tjänsten anses vara felaktig om resultatet bryter mot 

säkerhetsföreskrifter eller avviker från vad säljaren uppvisat innan ingåendet av avtalet eller 

vid marknadsföring av tjänsten och som kan ha inverkat på köpet.137 Det bör uppmärksammas 

att det är resultatet som ska avvika för att tjänsten ska anses vara fel. Till resultatet hör även 

kvaliteten på det tillhandahållna materialet för tjänstens utförande.138 

 

Vid tillämpning av bestämmelsen, att tjänsten ska avvika från vad säljaren uppvisat innan 

ingåendet av avtalet eller lämnat vid marknadsföring, gäller att även ändamålsenligheten och 

kvaliteten på tjänsten ska överensstämma med uppgifterna som lämnats vid avtalets ingående 

eller genom marknadsföring.139 Liknande bestämmelser om avvikande uppgifter vid 

marknadsföring av en vara finns i KöpL och KKöpL.140 

 

                                                
135 Johansson, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, s. 194 samt 9 § 3 p. KtjL, se även kapitel 5.3 nedan. 
136 Ibid., s. 204 f. 
137 9 § 1 st. 3 p. Respektive 10 § KtjL. Johansson, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, s 194. 
138 Prop. 1984/85:110 s. 188. 
139 10 § KtjL. Prop. 1984/85:110, s. 193. 
140 18 § KöpL och 19 § KKöpL. 
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Går inte en objektiv bedömning att göra, görs i KtjL en subjektiv felbedömning.141 Här stadgas 

att fel anses föreligga om resultatet avviker från vad konsumenten med fog har rätt att kräva 

enligt regeln om att en tjänst bland annat ska vara fackmässigt utförd.142 Denna punkt ska ses 

utifrån ett allmänt perspektiv. Med andra ord ser man till vad som kan anses vara normalt för 

tjänster av samma slag.143 Detta kan jämföras med KKöpL, där en vara anses vara felaktig om 

den ”avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.”144  

 

Den subjektiva felbedömningsregeln i KtjL torde inte bara vara tillämplig om resultatet avviker, 

utan även om själva utförandet är undermåligt.145 Det krävs dock att bristen i utförandet på 

något sätt yttrar sig på resultatet för att regeln ska kunna aktualiseras. Om resultatet är 

fackmässigt, men inte utförandet, kan dock andra påföljder bli aktuella. Ett exempel härför är 

om arbetet dragit ut på tiden men det i slutändan lett till ett fackmässigt resultat. I ett sådant fall 

kan istället dröjsmålspåföljder eller annan form av prisavdrag göras gällande.146  

 

Vad som är, eller inte är, fackmässigt finns inte angivet i lagen. Det finns dock i vissa branscher 

kriterier för hur ett arbete ska utföras för att anses vara fackmässigt utfört. Ett exempel härför 

är i byggbranschen där, om en näringsidkare följt och uppfyller Boverkets byggregler, knappast 

kan anklagas för att inte utföra tjänsten fackmässigt.147  

 

5.2.2 Påföljder vid fel 

5.2.2.1 Reklamation 

Det råder en allmän plikt att begränsa motpartens förlust, varför konsumenten måste reklamera 

felet inom skälig tid. Om detta inte sker, kan inte någon påföljd göras gällande.148 

 

5.2.2.2 Avhjälpande 

Avhjälpande är den primära påföljden vid fel. Precis som det låter innebär avhjälpande att 

näringsidkaren rättar till felet utan kostnad för konsumenten.149 Är detta inte möjligt har 

                                                
141 Den subjektiva felbedömningen görs enligt 9 § 1 st. 1 p. KtjL. 
142 4 § KtjL. 
143 Johansson, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, s 194 samt 9 § 1 st. 1 p med hänvisning till 4 § KtjL. 
144 16 § 3 st. 3 p. KKöpL. 
145 9 § 1 st. 1 p. KtjL Johansson, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, s. 144. 
146 Prop. 1984/85:110 s. 190. 
147 Johansson, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, s. 129. 
148 17 § KtjL samt Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 223, jmf även 23 § KKöpL samt 32 § KöpL.  
149 20 § KtjL. 
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konsumenten rätt till prisavdrag eller hävning.150 Om det är uppenbart att näringsidkaren inte 

kan avhjälpa felet inom skälig tid, blir prisavdrag eller hävning däremot den primära 

påföljden.151  

 

5.2.2.3 Prisavdrag 

Grundtanken med prisavdrag är att köparen ska betala för vad prestationen är värd. Värdet på 

varan eller tjänsten ska helt enkelt motsvara priset.152 Det vill säga, om en tjänst är fel, ska 

köparen endast betala vad den felaktiga tjänsten kan anses vara värd. För att ha rätt till 

prisavdrag räcker det att tjänsten är felaktig, felet behöver inte vara väsentligt. Prisavdraget 

beräknas istället till hur stort felet är, hur litet det än må vara.153 Ett sätt att beräkna storleken 

på prisavdraget är att se till hur stor kostnaden för avhjälpandet skulle vara. Kostnaden för 

avhjälpande av felet, blir således det belopp det avtalade priset sätts ned med. Detta gäller dock 

inte om avhjälpandekostnaden beräknas bli oskäligt stor. I sådana fall beräknas prisavdraget till 

hur stor betydelse felet har för konsumenten.154 

 

5.2.2.4 Hävning 

Om köparen istället vill häva köpet, krävs att felet är väsentligt. Hos en tjänst som redan är 

utförd måste väsentligheten dessutom vara kvalificerad för att hävning ska kunna ske. Detta 

innebär att prestationen måste vara så undermålig att den framstår som värdelös, alternativ att 

tjänsten avvikit från vad konsumenten förutsatte, eller hade för syfte med tjänsten, i så hög grad 

att den är oduglig.155 Hävning kan även ske om utförandet av tjänsten har påbörjats, men det är 

sannolikt att prestationen inte kommer leda till avtalat resultat, exempelvis om den redan 

utförda tjänsten innehåller felaktigheter. Köparen kan då häva avtalet om felet kan antas bli 

väsentligt, antingen den del som ännu inte är utförd, eller tjänsten i sin helhet om bristen som 

antas uppstå är av samma kvalificerade väsentlighet som nyss beskrivits.156  

                                                
150 21 § KtjL samt Johansson, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, s. 303. 
151 Prop. 1984/85:110 s. 237. 
152 Ramberg & Herre, Allmän köprätt, s. 169. 
153 Johansson, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, s. 320 ff. 
154 22 § KtjL samt prop. 1984/85:110 s. 62. 
155 21 § 2 st. KtjL och Johansson, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, s. 322 f. 
156 Prop. 1984/85:110 s. 62 f. 
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5.3 Är en viss kvalitet avtalad? 

5.3.1 Avtalad eller underförstådd kvalitet – den gemensamma partsviljan 

Det finns inget skriftligt avtal som reglerar det kontraktsrättsliga förhållandet mellan en student 

och en högskola. Detta medför givetvis svårigheter i att tolka vad som egentligen är avtalat, 

eller får anses vara avtalat, mellan dem.157  

 

TR utgick i T 2196–17 från att det studenten och högskolan avtalat var å studentens sida att 

erlägga studieavgiften, och högskolans sida att tillhandahålla den utbildning som fanns 

beskrivet i kursplanen, den marknadsföring högskolan gjort för utbildningen, samt att 

utbildningen ska hålla den kvalitet som i lag är stadgad.158 HovR instämde att utbildningen ska 

hålla den höga kvalitet som stadgas i HL, men berörde inte ytterligare utbildningens innehåll. 

Det faktum att utbildningen brast i kvalitet, med hänvisning till UKÄ:s bedömning, var således 

enligt HovR tillräcklig för att studenten skulle berättigas prisavdrag. 

 

Vid bedömning av vad som är avtalat, när innehållet är oklart, är huvudregeln den gemensamma 

partsviljan, det vill säga att tolkning ska utgå från vad parternas avsikt med avtalet är. Denna 

princip är så stark att den till och med kan gå före det som uttryckligen står i avtalet.159  

 

5.3.2 Normal kvalitet 

Om inte parterna uttryckligen avtalat eller det på annat sätt går att utröna någon 

kvalitetsöverenskommelse, får man istället se till vad som får anses vara normalt på området. 

Kriteriet att en tjänst ska utföras fackmässigt, kan sägas utgöra ett kvalitetskrav för vad som får 

anses vara normalt.160 

 

Vad som kan anses vara normalt för en högskoleutbildning torde kunna fås med ledning av 

kvalitetskraven i HL. Som nämnt gör UKÄ en bedömning av kvalitetssäkringen av de högre 

utbildningarna i Sverige. Kvalitetskravet i HL utgör en grund för högskoleutbildningars 

standard, och är en förutsättning för att ett lärosäte ska få examenstillstånd.161 

 

                                                
157 Jmf kapitel 5.2.1 ovan samt 9 § 1 st. 3 p. KtjL. 
158 Se kapitel 4.2.6 ovan. 
159 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 143. Se även 34 § AvtL. 
160 Jmf 9 § 1 p. KtjL och 17 § 2 st. 1 p. KöpL, se även kapitel 5.2.1 ovan. 
161 1 kap. 4 § HL. Se kapitel 2.4 ovan. 
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Bengtsson påpekar i diskussionspromemorian om KtjL162 att det inte är ovanligt att en kurs 

eller utbildning inte alltid lever upp till förväntningarna avseende innehåll eller standarden på 

undervisningen. Detta missnöje borde dock inte leda till att tjänsten ska anses vara felaktig, om 

inte ”kvaliteten tydligt avviker från vad som kan anses avtalat eller objektivt sett måste anses 

påtagligt sämre än den normala”.163  

 

5.4 Universitetskanslersämbetets bedömning och ifrågasatt kvalitet 

Utbildningen på en högskola ska hålla hög kvalitet.164 Vad hög kvalitet innebär definieras inte 

närmre i lagtexten. UKÄ har dock till uppgift att granska högskolornas utbildningskvalitet och 

utvärdera huruvida kvaliteten uppfyller kraven.165 

 

För att högskolorna ska godkännas, och således erhålla betyget hög kvalitet, krävs en noga och 

objektiv granskning av utbildningen. Kvalitetssäkringen bygger dels på efterlevnaden av 

svenska lagar och förordningar, men även på de överenskommelser man träffat om jämförbara 

utbildningsnivåer genom Bolognaprocessen.166 Utvärderingen av utbildningen görs följaktligen 

med ledning av fyra aspektområden. Dessa är  

• styrning och organisation  

• miljö, resurser och område  

• utformning, genomförande och resultat  

• uppföljning, åtgärder och återkoppling.  

De fyra aspektområdena granskas sedan ur studenters och doktoranders perspektiv, arbetslivets 

perspektiv, samt ur ett jämställdhetsperspektiv. 167  

 

Vid utbildningsutvärderingen är det de tre sistnämna aspektområdena som analyseras.168 En 

utbildning kan sedan få betyget hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. Det senare betyget innebär 

att utbildningen inte håller den kvalitet som ställs för att få utfärda examina. Följden blir att 

                                                
162 Se kapitel 3.2.3 ovan. 
163 Ds 2009:13, s. 289. 
164 Se kapitel 2.1 ovan samt 1 kap. 4 § HL. 
165 1 § förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet. 
166 Mer om Bolognaprocessen i kapitel 2.1 ovan. 
167 Universitetskanslersämbetet, Rapport 2016:15: Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning – 
redovisning av ett regeringsuppdrag, s. 5 ff. 
http://www.uka.se/download/18.67f90ad11593fd0dd2d902ad/1487841858629/rapport-2016-09-30-nationellt-
system-kvalitetssakring-hogre-utbildning.pdf. (Hämtad 2017-11-11-27). 
168 Universitetskanslersämbetet, Rapport 2016:15: Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning – 
redovisning av ett regeringsuppdrag, s. 21. 
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lärosätet får ett år på sig att höja kvaliteten, annars dras examenstillståndet för den aktuella 

utbildningen in. Det nyss sagda gäller högskolor med staten som huvudman. För enskilda 

utbildningsanordnare gäller samma process, med undantag för beslutet som i detta fall tas av 

regeringen, dock utifrån UKÄ:s bedömning.169 De studenter som, innan beslutet att 

examenstillståndet ska dras in, är antagna till en utbildning, har dock rätt att fullfölja 

utbildningen och ta ut sin examen.170 

 

Ansvaret för att bibehålla och utveckla kvaliteten på utbildningen ligger hos högskolorna 

själva.171 UKÄ granskar lärosätenas arbete med detta, samt följer upp huruvida åtgärder gjorts 

för att åter uppfylla kvalitetskraven om dessa underkänts.172 

 

5.5 Något om bevisbördan 

Normalt sätt är det konsumenten som ska bevisa att tjänsten är felaktig. Detta torde även gälla 

vid bevisning om att tjänsten har utförts fackmässigt.173 Det kan dock i vissa fall vara svårt för 

en konsument att bevisa på vilket sätt näringsidkaren utfört tjänsten, varför beviskravet inte 

ställs alltför högt. HD uttalade i ett prejudikat att det var tillräckligt att konsumenten gjorde 

klart mera sannolikt att fel förelåg.174 Vad beträffar avvikelse från avtalet är beviskravet något 

högre. Konsumenten måste styrka det som kan sägas vara avtalat. Om näringsidkaren däremot 

hävdar att avtalet är begränsat i fråga om tjänstens utförande eller dylikt, torde bevisbördan 

ligga hos denne.175 Vad som kan sägas fastställt om bevisbörda och beviskrav för konsumenter 

torde gälla även för en student som framför klagomål avseende en utbildnings kvalitet. 

 

5.6 Sammanfattning och diskussion 

Mellan en student och en högskola finns som sagt inget skriftligt avtal att ta fasta vid, varför 

ledning av vad som kan sägas vara avtalat bör tas av partsviljan. Mot bakgrund av den 

gemensamma partsviljan torde avtalet i grova drag bestå i att studenten presterar i form av att 

betala studieavgiften, och högskolans prestation är att tillhandahålla en utbildning som leder till 

en examen. Detta torde även kunna urskiljas i studieavgiftsförordningen, där det stadgas att en 

                                                
169 Universitetskanslersämbetet, Rapport 2016:15: Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning – 
redovisning av ett regeringsuppdrag, s. 37. 
170 1 kap. 14 § HL. 
171 Prop. 1999/00:28, Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan, s. 12. 
172 Prop. 1999/00:28, s. 12, dåvarande myndighet var Högskoleverket. 
173 4 § KtjL. 
174 NJA 1991 s. 481. Johansson, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, s.144 f. 
175 Johansson, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, s. 211 f. 
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student som inte betalat studieavgiften stängs av från utbildningen, eller med andra ord; inte 

erhåller prestation.176  

 

Att enbart erhålla en prestation i form av undervisning torde dock inte vara det enda studenten 

betalar för. Ett visst innehåll och en viss kvalitet torde även följa av avtalet. Detta innebär att 

utbildningen måste kunna anses vara fel, trots att undervisningen tillhandahålls, men i fall 

kvaliteten brister. 

 

Vad som kan anses utgöra fel, och således berättiga till någon form av påföljd, kan vara svårt 

att avgöra. I NJA 1998 s. 656 I ansåg HD att mögel i dagislokalerna innebar att kommunen 

hade brustit i kvalitetsnivån. Detta ansågs utgöra avtalsbrott, för vilket prisavdrag var 

berättigat.177 Att just mögel skulle kunna medföra rätt till prisavdrag för en högskoleutbildning 

ställer jag mig ytterst tveksam till. Däremot skulle jag vilja dra slutsatsen att prisavdrag i 

samband med att en utbildning inte uppfyller de kvalitetskrav som med fog kan ställas, inte bör 

vara främmande. 

 

Kravet på fackmässighet torde vara grundläggande vid bedömning om en tjänst ska anses vara 

felaktig, när inget kvalitetskrav är avtalat.178 Det finns, som nämnts, inga kriterier för när en 

tjänst ska anses vara, eller inte vara, fackmässigt utförd, utan en skönsmässig bedömning görs. 

Utgångspunkten är vad som i övrigt på området kan anses vara normalt. Det är inte helt lätt att 

avgöra vad som är normalt kvalitetsmässigt i utbildningssammanhang, men som Bengtsson 

framfört motsvarar allt som oftast utbildningar inte helt det studenten förväntar sig.179 Ringa 

missnöjen torde således inte kunna leda till att kravet på fackmässighet inte anses vara uppfylld, 

utan bristen måste vara mer omfattande.  

 

En utgångspunkt för vad som kan antas vara normalt är det i lag stadgade kravet på hög kvalitet, 

vilket även TR och HovR stödde sina domar på180. Detta är dock endast ett legalt begrepp och 

finns inte närmare definierat i lagtext. Huruvida en utbildning håller hög kvalitet granskas som 

nämnt av UKÄ, men ansvaret ligger hos lärosätena själva.181 Begreppet kan jämföras med 

                                                
176 10 § studieavgiftsförordningen. 
177 Se kap 4.2.2 ovan. 
178 4 § KtjL. 
179 Se kapitel 5.3.2 ovan. 
180 1 kap. 4 § HL, se även kapitel 5.4 ovan. NJA 1991 s. 481. Se kap 4.2.5 ovan om mål nr T 2196–17. 
181 Se kapitel 5.4 ovan. 
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exempelvis mäklarens skyldighet att iaktta god mäklarsed, vilket inte heller definieras närmare 

i lagtext.182 Även i detta fall får bedömningen göras med beaktande av vad som kan anses vara 

normalt. 

 

Sammanfattningsvis är det svårt att avgöra huruvida en högskoleutbildning brister i kvaliteten. 

Det enda sättet, förutom studentens egna upplevelser, är UKÄ:s bedömning. Denna bedömning 

sker under statlig tillsyn och genomförs med stöd av lag, varför detta får anses utgöra ett 

auktoritativt underlag för bedömningen av vad en student borde ha rätt att kräva avseende 

kvaliteten på en utbildning.183  

 

Det skulle kunna tänkas att UKÄ:s kriterier för att en utbildning ska erhålla betyget hög kvalitet, 

kan jämföras med Boverkets byggregler. Som nämnt innebär i princip ett uppfyllande av 

Boverkets byggregler, att tjänsten ska anses vara utförd fackmässigt. Fel enligt 9 § 1 st. 1 p 

KtjL, det vill säga att resultatet avviker från de krav en konsument kan ställa på att ett arbete 

ska vara fackmässigt utfört, kan således inte åberopas. På samma sätt torde ett uppfyllande av 

UKÄ:s kriterier för hög kvalitet innebära att en utbildning uppfyller kravet på fackmässighet.184 

 

Det bör dock påpekas att UKÄ:s bedömning är objektiv, varför plats även lämnas åt en subjektiv 

bedömning. En student borde således, även utan UKÄ:s bedömning, ha rätt att åberopa brister 

i en utbildning. Det skulle emellertid vara svårt för studenten att bevisa att utbildningen är 

bristfällig, om UKÄ har gjort bedömningen att utbildningen håller hög kvalitet. En student torde 

sålunda endast, eventuellt med undantag i särskilda fall, ha framgång med sina klagomål om 

antingen UKÄ bedömt utbildningen ha ifrågasatt kvalitet, alternativt inte utvärderat 

utbildningen eller de specifika kurserna alls. Det är som nämnt studenten som har att bevisa att 

utbildningens kvalitet brister. Beviskravet torde dock inte vara alltför högt ställt, utan det bör 

räcka att studenten kan bevisa att det är klart mera sannolikt att utbildningen är felaktig än att 

den inte är det.  

 

Vidare skulle kunna tänkas att en student kan ha rätt till ersättning, om högskolan vid 

marknadsföring av utbildningen utfäst exempelvis att utbildningen håller hög kvalitet, eller i 

vart fall ger sken av det, men i själva verket erhållit, eller skulle ha erhållit, betyget ifrågasatt 

                                                
182 8 § fastighetsmäklarlag (2011:666). 
183 Jmf 9 § 1 p. KtjL. 
184 4 § KtjL. 
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kvalitet av UKÄ.185 En sådan utfästelse måste anses påverka studentens val av utbildning. Jag 

antar att de allra flesta studenter, som dessutom betalar för att studera, inte skulle välja en 

utbildning med vetskapen om att den inte lever upp till kvalitetskraven som ställs i Sverige. 

  

                                                
185 Om resultatet avviker från vad näringsidkaren utfäst vid marknadsföring enligt 10 § KtjL. 
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6. Analys  

6.1 Disposition 

För att göra analysen överskådlig är denna uppdelad i olika avsnitt. Först ges en kort förklaring 

och analys kring varför förevarande rättsfråga beviljats prövningstillstånd i HD, med syfte att 

klargöra det rättsliga behovet av ett klargörande kring problematiken. Efter detta följer en 

analyserande sammanfattning om varför avtalet bör ses som ett ömsesidigt förpliktande och 

alltså bedömas med hjälp av civilrättsliga regler. Vidare behandlas problematiken kring en 

analog tillämpning av de kontraktsrättsliga reglerna. Detta mynnar ut i en redogörelse för när 

fel i en utbildning ska anses föreligga samt hur påföljderna bör bedömas. Avslutningsvis 

utvärderar jag om dagens lagstiftning är tillräcklig eller om ny behövs. 

 

6.2 Varför HD har lämnat prövningstillstånd 

Varför HD har lämnat prövningstillstånd i frågan är föga förvånande. Som synes är rättsläget 

oklart och ett klargörande behövs. Oavsett vad utgången blir, har förmodligen fallet 

uppmärksammat avsaknaden av lagstiftning och följderna av detta. 

 

Väljer HD att gå på tings- och hovrättsdomarna och tillämpa KtjL analogt, kanske detta 

prejudikat skulle räcka för framtida bedömning av en students förhållande gentemot en 

högskola i liknande frågor. Ett sådant prejudikat skulle förmodligen – åtminstone i viss mån – 

klargöra det rättsliga förhållandet, inte bara mellan en student och en högskola, utan även för 

andra utbildningstjänster och kanske till och med vissa offentligrättsliga tjänster med 

privaträttsliga inslag.186 HD:s avgörande kommer således vara viktigt för framtida bedömningar 

i liknande frågor, i och med avsaknaden av rättslig reglering.  

 

Om HD å andra sidan gör bedömningen att KtjL inte är analogt tillämplig, och kanske inte ens 

varken den kontraktsrättsliga eller civilrättsliga lagstiftningen, kommer det i framtiden vara 

svårare att förutse hur liknande fall ska bedömas. Främst med hänsyn till HD:s tidigare domar 

i fall rörande både offentliga tjänster med privaträttsliga inslag, och i fråga om utbildning, torde 

i dagsläget en bedömning att tillämpa KtjL analogt vara i linje med nyss nämnda fall.187 

 

                                                
186 Se exempelvis NJA 2011 s. 600. 
187 Se exempelvis NJA 1988 s. 503 I, NJA 1998 s. 656 I, NJA 2008 s. 642 samt NJA 2013 s. 980. 
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Trots att ett prejudikat kan klargöra rättsläget för en specifik situation, torde en ny lagstiftning 

vara en bättre lösning för att få en enhetlig och heltäckande bild och således förutsebarhet 

rådande en students rättigheter vid missnöje av en utbildning.  

 

6.3 Kort om varför avtalet mellan den betalande studenten och högskolan bör bedömas 

enligt civilrättsliga regler 

Som ovan nämnts finns inte mycket skrivet om det rättsliga förhållandet mellan en betalande 

student och en högskola. Den främsta anledningen torde vara att högre utbildning varit fri i 

Sverige fram till och med hösten 2011 när studieavgiften infördes. Studenter har inte betalat för 

utbildningen, och således inte haft anledning att åberopa prisavdrag eller hävning eftersom 

ingen transaktion skett eller skulle ske. Den enda tidigare rätt till ersättning studenter eventuellt 

haft vid bristande kvalitet på utbildningen är skadestånd, vilket inte behandlats i denna uppsats. 

 

Jag har ovan gjort bedömningen att förhållandet bör ses som ömsesidigt förpliktande.188 Detta 

med bakgrund av ett antal saker. För det första har avtal, som både har offentligrättsliga och 

privaträttsliga inslag, i ett flertal avgöranden i HD bedömts utgöra ömsesidigt förpliktande avtal 

och således att civilrättsliga regler varit tillämpbara. Vidare menar Bengtsson och Madell att 

civilrättsliga regler torde bli tillämpliga vid avsaknad av offentligrättslig lagstiftning.189 Jag har, 

utifrån framförallt nyss nämnda domslut, dragit slutsatsen att ett ömsesidigt förpliktande avtal 

föreligger om (1) den enskilde betalar någon form av avgift, för att (2) tillhandahålla en 

prestation av något slag, (3) tjänsten och den tillhörande avgiften är frivillig, samt att (4) 

prestationen inte innebär övervägande del offentlig maktutövning.190 

 

Liksom i Sverige finns i våra grannländer ingen specifik lagstiftning för hur studieavgiften ska 

behandlas i fall då en student är missnöjd med utbildningen. I såväl Norge som Danmark 

tillämpas dock obligationsrättsliga regler på avtalet. Detta medför inte att så ska göras i Sverige, 

men det torde underlätta för tredjelandsstudenter om deras rättsliga ställning gentemot en 

högskola inte skiljer sig väsentligt åt de nordiska länderna emellan. 

                                                
188 Se kapitel 4.5 ovan. 
189 Se kapitel 4.3.2 ovan. 
190 För definition av ömsesidigt förpliktande avtal samt offentlig maktutövning, se kapitel 4.2 ovan. 
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6.4 Analog tillämpning av kontraktsrättsliga regler 

6.4.1 Inledning 

Prejudikat tycks vara av stor vikt vid bedömning av förhållandet mellan det allmänna och 

enskilda. Med tanke på utvecklingen i praxis verkar det som att civilrättsliga regler i allt större 

utsträckning kan tillämpas analogt, trots offentligrättsliga inslag i avtalet. Något som dock inte 

får förbises är att, då det rör sig om myndighetsutövning, civilrättslig lagstiftning inte kan eller 

ska tillämpas. De civilrättsliga reglerna är inte anpassade för att appliceras på situationen, 

eftersom detta område styrs av offentligrättsliga lagar. Vid myndighetsutövning ska 

offentligrättsliga regler uteslutande gälla. 

 

Endast den del av en utbildning som inte innebär myndighetsutövning torde vara föremål för 

åberopande för kontraktsrättsliga regler. Den del som avser antagning, betygssättning och 

examination regleras av FL, och andra regler kan således inte tillämpas analogt. Detta följer 

bland annat av principen som uttalats av Madell: ”ju mer specificerad den offentligrättsliga 

regleringen är desto mindre utrymme lämnas för civilrättsliga överenskommelser”. Även i NJA 

2013 s. 980 bekräftas att civilrättsliga regler inte kan tillämpas när det rör sig om 

myndighetsutövning.191 I dessa fall finns speciallagstiftning, vilket torde medföra att analogier 

från andra författningar är utesluten.  

 

Det som således återstår är tillhandahållandet av undervisning och exempelvis övningar som 

inte är direkt betygsgrundande. Enligt vad jag tidigare konstaterat bör avtalet mellan studenten 

och högskolan vara att se som ett ömsesidigt förpliktande avtal.192 HD:s uttalande i NJA 2008 

s. 642, att ”den som inte erhåller avtalad prestation inte heller är skyldig att prestera” bör kunna 

ses som en grundläggande avtalsrättslig princip och torde således kunna vara till ledning även 

vid bedömning av vad för slags rättsligt förhållande som föreligger mellan en betalande student 

och en högskola. Som ovan konstaterats består studentens prestation i att erlägga studieavgiften 

och högskolans prestation att tillhandahålla utbildningen. Detta medför att avtalet bör ses som 

ömsesidigt förpliktande och att civilrättsliga regler ska tillämpas. 

 

Det har i förarbetena uttalats att ju mer lik den aktuella situationen är de avtal som omfattas av 

KtjL, desto större genomslag har lagen. Avtalet mellan en student och en högskola är inte 

                                                
191 Se kapitel 4.2.4 ovan. 
192 Se kapitel 4.5 ovan. 
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snarlik lagens egentliga tillämpningsområde, varför en tillämpning varken bör eller kan göras 

fullt ut. Lagen är i första hand tänkt att omfatta en näringsidkarens arbete på fasta eller lösa 

saker, vilket ju inte är fallet vid utbildning. Analogier bör följaktligen göras med försiktighet. 

Som ovan nämnt har Bengtsson redogjort för vilka bestämmelsen som eventuellt skulle kunna 

tänkas vara analogt tillämpliga på avtalet om utbildning. Denna utläggning är dock endast 

spekulationer, och det kan tilläggas att Högskoleverket i samma promemoria angav att skyddet 

för studenter vid en bristfällig utbildning borde förstärkas.193 

 

KöpL torde kunna tillämpas analog i många fall som egentligen inte omfattas av lagen.194 

Denna lag är i första hand tillämplig på avtal mellan två jämlika parter. KKöpL och KtjL å 

andra sidan, torde dock främst tillämpas analogt vid avtalsförhållanden mellan en part som kan 

jämställas med en näringsidkare, och en part som är att ses som konsument. Att KtjL tillämpas 

analogt på avtal mellan två jämlika parter kan dock förekomma. Som jag tidigare diskuterat bör 

högskolan kunna ses som näringsidkare, varför de två konsumenträttsliga lagarna torde vara 

närmare att tillämpa analogt.195  

 

6.4.2 Fel i utbildningen på grund av bristande kvalitet 

Vid tolkning av oklara avtal är partsviljan utgångspunkt.196 Mellan en betalande student och en 

högskola har knappast ett avtal med exakta villkor upprättats. Partsviljan är således viktig i 

detta sammanhang. En student torde ha för avsikt att läsa en viss utbildning, samt att denna 

håller en viss kvalitet. Det krav på hög kvalitet som stadgas i HL torde förutsättas. Om en 

student, innan anmälnings- och studieavgifter erläggs och utbildningen påbörjas, får vetskap 

om att den tänkta utbildningen har erhållit betyget ifrågasatt kvalitet, är sannolikheten stor att 

studenten skulle välja att utbilda sig vid ett annat lärosäte. Inte heller torde lärosätets avsikt vara 

att tillhandahålla utbildningar med låg kvalitet.  

 

Beträffande kvaliteten på en utbildning torde det inte vara alltför långsökt att analogt tillämpa 

kravet på fackmässighet som uppställs i KtjL. Detta anser även Bengtsson vara befogat.197 

                                                
193 Se kapitel 3.2.3 ovan. 
194 Se kapitel 3.4.1 ovan. 
195 Se kapitel 3.2.1 ovan där begreppet näringsidkare utreds. 
196 Jmf kapitel 5.3 och 5.6. 
197 4 § KtjL. Ds 2009:13 s. 134. 
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Utgångspunkten vid bedömning av fackmässighet bör rimligtvis vara det krav på hög kvalitet 

som ställs i HL.198 

 

I KtjL anges att resultatet ska avvika för att fel i tjänsten ska kunna åberopas.199 Vad resultatet 

av en utbildning är förefaller inte helt tydligt. Vad mig beträffar torde dock resultatet vara den 

examen som utbildningen leder till efter uppfyllande av de ihopsatta kursernas mål, eller i vart 

fall ett visst antal hp om studenten endast läser fristående kurser. Det vore dock orimligt att det 

skulle krävas att examen avviker från vad som uppräknas i felbestämmelserna i KtjL, eftersom 

en examen är en examen, och knappast skulle kunna variera. Att utreda vad som hade kunnat 

ses som fel i en examen torde inte omfattas av syftet med denna uppsats. Istället bör en analogi 

göras utifrån ändamålet med lagtexten. KtjL är, som ovan nämnt, tillämplig på arbete av fasta 

och lösa saker. Jag ger därför ett illustrerande exempel för hur KtjL kan tillämpas direkt på en 

situation som omfattas, respektive en situation där utbildning hållit bristande kvalitet: 

 

En konsument vill att en näringsidkare ska bygga ett tak. Näringsidkaren bygger ett 

tak, men med mycket dålig kvalitet, så dålig att det regnar in varje gång det är 

oväder. Detta arbete torde inte uppfylla kravet på fackmässighet och tjänsten anses 

som felaktig. På samma sätt vill studenten ha en utbildning som leder till en 

examen. Studenten erhåller examen, men med så dålig kvalitet att hen inte kan 

använda den förvärvade kunskapen i arbetslivet. Även i detta fall torde tjänsten 

anses vara felaktig till följd av den undermåliga kvaliteten. 

 

Utbildningens kvalitet leder följaktligen till olika kunskapsnivåer för de examinerade 

studenterna. Det torde således inte vara en examen i sig själv som ska ses som resultatet i 

köprättslig mening, utan den förvärvade kunskapen som tas med ut i arbetslivet eller vidare i 

utbildningssammanhang bör tas i beaktning. 

 

Det är svårt att ställa upp exakta kriterier utanför UKÄ:s aspektområden för när en utbildning 

har en så bristande kvalitet att det kan utgöra kontraktsbrott. En sammantagen bedömning av 

ifrågasatt kvalitet av UKÄ torde dock utgöra ett sådant avsteg från vad som kan anses vara 

avtalat att det kan utgöra kontraktsbrott.  

                                                
198 4 § HL. 
199 9 och 10 §§ KtjL. 
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En student som betalar en långt ifrån obetydlig summa för en utbildning borde kunna förutsätta 

att utbildningen håller en hög kvalitet.200 Detta kan jämföras med KtjL där det stadgas att 

näringsidkaren ska avråda konsumenten att beställa tjänsten om det ”med hänsyn till priset […] 

inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten”.201 Vidare stadgas att priset ska vara 

skäligt.202 

 

Studieavgiften torde följaktligen inte vara ett skäligt pris för en utbildning som inte uppfyller 

den lagstadgade kvaliteten. Det kan snarare ifrågasättas om en utbildning som inte, eller endast 

i ringa mån, utvecklar studenternas kunskaper är värd något över huvud taget.  

 

Det bör här påminnas om att det är studenten som har bevisbördan för att kontraktsbrott begåtts. 

Beviskravet bör vara lika högt ställt som för en konsument som åberopar fel i tjänst enligt KtjL. 

Om stundeten kan bevisa att en utbildning erhållit betyget ifrågasatt kvalitet torde detta räcka 

för att aktualisera påföljd. Om däremot högskolan kan bevisa att avtalet dem emellan är 

begränsat i fråga om kvalitetens höjd eller liknande torde det dock krävas ytterligare bevisning 

från studentens sida. 

 

Frågan kan ställas, huruvida ifrågasatt kvalitet automatiskt leder till att tjänsten ska anses 

avvika från fackmässighet.  

 

Vid en första anblick låter detta som en alltför hård reglering mot lärosätet. En sådan reglering 

skulle kunna leda till stora förluster för högskolan. Låt dock jämföra högskolans 

utbildningsverksamhet med tillverkning av en produkt. Om en produkt har massproducerats 

och distribuerats till konsumenter, blir det kostsamt för företaget om produkten visar sig vara 

behäftad med fel och måste återkallas. På samma sätt torde en högskola, som tillhandahållit 

undervisning med undermålig kvalitet, få stå till svars för ”återkallandet” av utbildning med 

bristande kvalitet. De studenter som betalat för en undermålig utbildning kan jämföras med de 

konsumenter som köpt en felaktig vara, och torde således vara berättigade till rimlig ersättning. 

Givetvis får studenten själv välja om hen vill åberopa fel i utbildning, eller fortsätta läsa utan 

att göra eventuella påföljder gällande. Endast den omständigheten att en utbildning erhållit 

                                                
200 Se kapitel 2.5.4 ovan där studieavgifternas storlek presenteras. 
201 6 § 1 st. KtjL. 
202 36 § KtjL. Jmf även Ds 2009:13, s. 134–136. 
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betyget ifrågasatt kvalitet, medför inte att en student inte kan fullfölja utbildningen och få ut sin 

examen, varför det bör vara valfritt att fortsätta eller avbryta utbildningen.203 

 

Om utbildningen erhållit betyget ifrågasatt kvalitet innan studenten ansökt till skolan, torde 

emellertid detta inte räcka för att göra någon påföljd gällande. Endast när bristfälligheten 

bevisats efter att utbildningen är påbörjad, eller i vart fall när studenten är bunden av avtalet, 

torde betyget ifrågasatt kvalitet kunna åberopas som kontraktsbrott.  

 

6.4.3 Är påföljderna enligt KtjL tillämpbara? 

I fall en student inte är nöjd med utbildningen kan vid en första anblick avhjälpande låta icke 

utförbart. En form av avhjälpande kan vara att erbjuda studenten att läsa utbildningen 

kostnadsfritt vid ett annat lärosäte, eller vid samma lärosäte, om utbildningen återfår 

betyget ”hög kvalitet”. Om detta skulle anses vara alltför tidskrävande, oskäligt eller helt enkelt 

inte möjligt – vilket inte skulle vara så konstigt eftersom studenter från tredjeland allt som oftast 

endast stannar i Sverige under en begränsad tid – blir de sekundära påföljderna aktuella. 

Beroende på hur bristfällig eller felaktig utbildningen är, bör både prisavdrag eller hävning 

kunna åberopas. 

 

I T 2196–17 hade studenten, trots utbildningens bristande kvalitet, ändå tillgodogjort sig ett 

antal hp. TR ansåg som sagt att utbildningens bristande kvalitet bröt mot avtalet och dömde 

således högskolan att återge hela den inbetalda studieavgiften. Detta skulle kunna ses som en 

form av hävning av avtalet, bortsett från att studenten inte behövde återlämna någon typ av 

prestation. HovR, å andra sidan, uttalade att de hp som förvärvats inte kunde anses vara helt 

värdelösa. Med denna omständighet i beaktande sattes prisavdraget ned till 50 %.204 Som 

skiljaktigt hovrättsråd anförde Sylten att studenten tillgodogjort sig hp, samt att prisavdrag 

således inte kunde aktualiseras. Hon menade att bristande kvalitet inte utgjorde ett sådant 

konkret fel som förutsätts för att KtjL ska vara tillämplig och att studenten följaktligen inte 

borde haft rätt till prisavdrag överhuvudtaget.205 

 

                                                
203 En student som påbörjat en utbildning när denna erhåller betyget ifrågasatt kvalitet har rätt att fullfölja 
utbildningen och få ut examen, se kapitel 5.4 ovan. 
204 Se kapitel 4.2.5 ovan. 
205 Se kapitel 4.2.5 ovan. 
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Jag är emellertid inte benägen att hålla med Sylten. För det första anser jag att bristande kvalitet 

i en utbildning kan medföra rätt till påföljder enligt kontraktsrättsliga principer. För det andra 

borde inte endast den omständigheten, att studenten tillgodogjort sig hp, medföra i att denna 

rätt går förlorad. Precis som ett arbete på en lös sak, med bristande kvalitet, ändå kan leda till 

ett resultat, kan en utbildning med bristande kvalitet leda till hp, eller till och med en examen.  

 

Om hp har intjänats, kan dessa tillgodoräknas i vissa andra utbildningar eller vid andra 

lärosäten. Dessa hp bör rimligtvis inte anses vara värdelösa. I vissa fall kan dock kurser generera 

hp utan att studenten tillgodogjort sig den kunskap som dessa hp kan sägas symbolisera. Om 

det vid marknadsföring eller i kursbeskrivning anges att en viss kunskap kommer att uppnås 

efter kursens genomförande, torde det stå klart att avtalsbrott föreligger om kvaliteten på 

utbildningen hindrar detta från att ske. Studenten kan i en sådan situation ändå ha förvärvat hp, 

vilka följaktligen bör ses som – kunskapsmässigt – värdelösa. 

 

Det måste påminnas om att utbildning inte är en tjänst som omfattas av KtjL. En stor skillnad 

mellan arbete på saker (som ju KtjL är utformad att omfatta) och utbildning, är att när ett arbete 

på en sak är utförd, låt säga att näringsidkaren har lagat ett tak, är arbetet oåterkalleligt. Vid 

utbildning är förvisso den nedlagda tiden för undervisning oåterkallelig, men de hp studenten 

erhållit går att annullera. Denna skillnad talar för att hävning, i större utsträckning än för tjänster 

som omfattas av KtjL, kan vara aktuellt. Om studenten kan få tillbaka de medel hen utgett för 

en viss kurs, mot att eventuellt intjänade hp återgår, torde de båda parterna bli försatta i, så nära 

som möjligt, samma situation som innan avtalets ingående. För att aktualisera hävning torde 

dock bristen i kvaliteten inte vara ringa, men det torde inte krävas den grad av kvalificerad 

väsentlighet som för tjänster som omfattas av KtjL, eftersom dessa inte går att återkalla på 

samma sätt som hp går att annullera. 

 

6.4.4 Partiellt avtalsbrott och succesiv leverans 

En utbildning består som nämnt av kurser som är ihopsatta till ett program. Att alla kurser som 

ingår i ett program skulle hålla undermålig kvalitet är rimligtvis långt ifrån vanligt 

förekommande. Om endast en eller ett par kurser är felaktiga skulle eventuellt partiellt 

avtalsbrott, alternativt bestämmelsen om succesiv leverans, kunna åberopas. Således hade 

studenten kunnat kräva prisavdrag eller hävning av endast enstaka kurser, utan att resten av 

utbildningen berörs.  
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Partiellt avtalsbrott torde kunna tillämpas analogt i ett flertal situationer där köpet går att 

uppdela till mer än en enhet. En utbildning som utgör exempelvis ett kandidatprogram består 

av flera sammansatta kurser. Dessa går att särskilja från varandra. Det vore exempelvis 

hypotetiskt möjligt att endast en kurs på ett helt kandidatprogram håller en bristande kvalitet. I 

ett sådant fall vore det orimligt att hela utbildningen blir föremål för prisavdrag eller hävning. 

Kursen borde följaktligen ensam bli föremål för bedömning av eventuell påföljd. 

 

För att avgöra huruvida bestämmelsen om successiv leverans är analogt tillämplig, måste i 

första hand utredas om utbildningen kan sägas vara avlämnad via delleveranser.206 En student 

som avser att läsa ett kandidatprogram i Sverige, det vill säga tre års heltidsstudier, har 

möjlighet att dela upp betalningen till att avse varje termin. Hur betalningen erläggs har ingen 

betydelse för vilken paragraf som eventuellt blir tillämplig, utan avgörande är hur avlämnandet 

av varan sker. Betalningen kan dock vara till ledning i detta fall, eftersom det inte är uppenbart 

när utbildningen kan sägas vara levererad. Argumentation skulle kunna föras för att ett 

undervisningstillfälle är en delleverans, att en kurs är en delleverans, en termin eller kanske till 

och med ett helt program ska ses som en delleverans. Studenten betalar, som sagt, minst för en 

termin åt gången. Terminen i sin tur är uppdelad i kurser. Dessa kurser kan dock ges parallellt, 

varför det kan vara svårt att säga att en kurs är en delleverans. I detta fall, torde det närmaste 

delleverans vara hela terminen.  

 

Som synes är det inte utan komplikationer bestämmelsen om successiv leverans kan appliceras 

på en tjänst för utbildning. Med hänsyn till denna problematik drar jag slutsatsen att denna 

regeln inte är tillämpbar på situationen. Däremot torde partiellt avtalsbrott med fördel kunna 

tillämpas analogt. 

 

Det krävs att ett partiellt avtalsbrott är av väsentlig betydelse för köparen för att hela köpet ska 

kunna hävas. Om flera kurser inom ett program håller undermålig kvalitet och således inte leder 

till de hp som krävs för en examen, torde det uppfylla kravet på väsentlighet för att utbildningen 

i sin helhet kan hävas. Om endast en eller ett fåtal kurser inte håller hög kvalitet, torde det dock 

inte räcka för att häva ”köpet” av hela utbildningen. I ett sådant fall torde endast de specifika 

kurserna bli föremål för hävning. 

 

                                                
206 43–44 §§ KöpL. 
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6.4.4 Sammanfattning 

Förutsatt att högskolan inte, innan studenten ansökte, på något sätt uppvisat att utbildningen 

inte håller hög kvalitet, torde utgångspunkten för bedömningen av vilken kvalitet en utbildning 

bör hålla enligt det som får anses vara avtalat, vara kravet på fackmässighet i KtjL. Detta bör i 

sin tur bedömas med bakgrund av det krav på hög kvalitet som stadgas i HL. UKÄ:s bedömning 

torde i första hand vara avgörande för vilken höjd kvaliteten på en utbildning får anses hålla. 

 

Vid fråga om påföljd torde först regeln om partiellt avtalsbrott i KöpL vara utgångspunkt för i 

hur stor omfattning påföljden ska aktualiseras. Detta gäller dock endast om enstaka kurser har 

bristande kvalitet. Om hela utbildningen anses ha bristande kvalitet sker bedömningen naturligt 

inte för enstaka kurser utan för utbildningen som helhet.  

 

Avhjälpande är den primära påföljden enligt KtjL. Det skulle innebära att studenten får läsa 

samma kurs eller utbildning på en annan högskola, utan extra kostnad för studenten. Detta är 

dock förmodligen inte den mest optimala lösningen, eftersom studenten, som ju är 

tredjelandsmedborgare, förmodligen inte utan problem kan flytta runt eller stanna en längre 

period i Sverige. De sekundära påföljderna prisavdrag och hävning torde således bli aktuella. 

 

Prisavdrag torde i första hand bli tillämpligt om bristfälligheten inte är väsentlig. Det bör dock 

inte krävas lika hög grad av väsentlighet för hävning av en utbildning som för tjänster som 

omfattas av KtjL. Den främsta anledningen till detta är att de hp studenten erhåller, som 

exempelvis går att tillgodoräkna vid andra lärosäten eller för att erhålla en viss examen, men 

som på grund av bristande kvalitet på ifrågavarande utbildning inte genererat den kunskap som 

poängen egentligen representerar, bör kunna annulleras. I gengäld återfår då studenten den 

betalda avgiften, motsvarande den mängd hp som tas bort. För att hela utbildningen eller 

programmet ska bli föremål för hävning bör krävas att ett så stort antal kurser är av bristande 

kvalitet att det är av väsentlig betydelse för studenten.  

 

6.5 Nytt kontraktsrättsligt kapitel i studieavgiftsförordningen 

6.5.1 Inledande diskussion 

KtjL infördes år 1986 och fyller således 32 år i år. Det kan tyckas vara en ringa ålder för en lag, 

men det bör tas i beaktande att det hela tiden utvecklas nya tjänster som näringsidkare 

tillhandahåller konsumenter. Bland annat har det sedan dess blivit tillåtet med både privat 
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tandvård och för enskilda utbildningsanordnare att utfärda examen för högre utbildning.207 

Ingen av dessa tjänster omfattas uttryckligen av KtjL. Ett stort antal tjänster som utförs åt 

konsumenter saknar lagreglering och utgör således en osäkerhet för dem som väljer att köpa 

dessa tjänster. Enligt mig talar detta starkt för ett ifrågasättande av KtjL:s aktualitet. Även det 

faktum att utländska studenter nu måste betala för utbildningen vid svenska högskolor utgör 

skäl för en modernisering av KtjL.208 Jag vill emellertid påpeka att KtjL som sådan inte är en 

förlegad eller dåligt utformad lag. Den fyller sitt syfte och fungerar väl, mig veterligen. 

Problemet, enligt mig, är det snäva tillämpningsområdet, vilket får till följd att många tjänster 

faller utanför tillämpningsområdet, däribland tjänsten att tillhandahålla högskoleutbildning.  

 

För en högskola torde det vara av stor vikt att ha gott rykte, framförallt för att rekrytera 

studenter, såväl svenska som utländska. Till skillnad från ett ordinärt konsumentköp av 

exempelvis konsumtionsvaror torde studenter välja hög kvalitet på utbildningen framför en 

generös tillämpning av påföljdsregler. Det bör framförallt vara en trygghet för studenterna att 

ha en lagstiftning som berättigar dem till ersättning om utbildningen inte håller den kvalitet som 

utlovats. Till skillnad från ett annat konsumentköp där konsumenten nöjer sig med prisavdrag 

då en köpt vara visar sig vara defekt, torde inte en student vara nöjd med en bristfällig 

utbildning, trots prisavdrag.  

 

Det finns för närvarande endast en bestämmelse om att en student kan – inte har rätt – få tillbaka 

anmälningsavgiften. Regeln är formulerad så att det är högskolans rätt att själv bestämma om 

avgiften ska återbetalas eller inte. Vad som krävs för att denna rätt ska aktualiseras anges 

däremot inte i lagtext. Det enda som stadgas är att det krävs särskilda skäl.209 

 

Att lagstifta om att brister i kvaliteten kan medföra kontraktsrättsliga påföljder, torde även 

motivera lärosätena att hålla och utveckla en hög kvalitet på sina utbildningar. Dels för att vara 

ett attraktiv val för studenter, dels för att undvika kostsamma reklamationer. I och med ny 

lagstiftning, torde det även bli tydligare för högskolorna vad som förväntas av dem när det 

kommer till kvalitetshöjd. Vid sidan av de fördelar högskolan drar av ett civilrättsligt lagstadgat 

kvalitetskrav, torde det även vara i de inresande studenternas intresse att ha reglerna klara för 

sig redan innan de kommer till Sverige. Ett land där det inte finns några regler kring studentens 

                                                
207 Se exempelvis kapitel 2.2 och 3.5.2 ovan. 
208 Se kapitel 2.5 ovan. 
209 Se kapitel 2.5.3 ovan. 
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– som dessutom betalat en stor summa för att studera – rättigheter vid lärosätets avtalsbrott, 

förefaller, åtminstone enligt mig, inte vara ett tilltalande land att studera i. En enkel och klar 

reglering torde vara positivt för både Sverige som mottagande land och för de studenter som 

väljer att studera här. Det torde således vara i allas intresse, såväl det allmännas och högskolans 

som den enskildes, att åstadkomma en så tydlig reglering som möjligt.  

 

Trots möjligheten med analog tillämpning av framförallt KtjL, finns fortfarande en osäkerhet i 

hur bedömningen bör göras. HD:s förestående prejudikat i T 2196–17 kommer förhoppnings 

klargöra för framtida bedömningar vid liknande spörsmål. Vid sidan av bedömningen hur det 

specifika förhållande mellan en student och en högskola bör ses, finns möjlighet för HD att 

göra ett generellt fastställande av huruvida civilrättsliga regler är tillämpbara på andra 

avtalsliknande förhållanden mellan en privatperson och en myndighet eller näringsidkare, där 

avtalet präglas av både privaträttsliga och offentligrättsliga inslag. Mer exakt vilka regler som 

bör vara applicerbara på rättsförhållandet, eller hur långt analogier bör göras, är dock svårare 

att utröna ur endast en dom. Det är således knappast troligt att ett prejudikat räcker för att fastslå 

rättsläget i alla önskvärda hänseenden. 

 

6.5.2 Förslag på ny lagstiftning 

Mitt förslag är att det i studieavgiftsförordningen införs ett nytt kapitel. Detta bör för det första 

stadga att avtalsförhållandet som råder mellan en betalande student är civilrättsligt. För det 

andra bör stadgas vilken kvalitet en utbildning ska hålla, liknande regeln om fackmässighet i 

KtjL.210 En hänvisning till det lagstadgade kravet på hög kvalitet i HL bör här införas.211 

Avviker kvaliteten från denna bestämmelse bryter således högskolan mot vad som kan anses 

vara avtalat. Det bör följaktligen vidare stadgas vilka påföljder som kan aktualiseras vid 

högskolans avtalsbrott.  

 

Antagning, betygssättning och examination ska fortsättningsvis regleras i FL. Om högskolan 

underlåter att följa en viss bestämmelse i FL medför detta inte avtalsbrott i kontraktsrättslig 

mening och kan således inte utgöra underlag för prisavdrag eller hävning. I sådana fall är 

snarare skadestånd aktuellt, men detta har jag inte för avsikt att analysera i denna uppsats.  

 

                                                
210 4 § KtjL. 
211 1 kap. 4 § HL. 



 61 

Bengtsson har uttalat att reglerna i KtjL är alltför förmånliga för att gälla en student gentemot 

en högskola. Till detta ställer jag mig tveksam. En student har betalat en inte obetydlig summa 

för att studera. Studenten agerar i form av en konsument, och högskolan bör ses som en 

näringsidkare i kontraktsrättslig mening.212 Det är således inte det faktum, att reglerna i KtjL är 

för snälla mot studenten som konsument, som ligger bakom mitt förslag till ny lagstiftning. 

Anledningen till att ny lagstiftning krävs är att reglerna i KtjL är illa anpassade att omfatta 

utbildning som tjänst. Sålunda bör kraven på högskolan som näringsidkare vara lika högt ställda 

som för näringsidkare som omfattas av KtjL. 

 

De regler för högskolans prestation och påföljder vid avtalsbrott bör kunna utformas på 

liknande sätt som i KtjL. De nya reglerna i studieavgiftsförordningen torde dock vara anpassade 

att omfatta undervisning istället för arbete på lösa saker, som ju KtjL är utformad för. Reglerna 

bör således kunna ha en snävare formulering och vara enklare att tillämpa än en lag med vidare 

omfattning. De torde inte heller behöva vara lika omfattande som i KtjL.  

 

Vad gäller enskilda utbildningsanordnare omfattas dessa som sagt varken av HL, HF eller FL. 

Istället regleras dessa med lagen om tillstånd att utfärda vissa examina. Som nämnts är det dock 

vanligt att dessa lärosäten till stor del följer de regler som gäller för statliga högskolor. Hela 

första kapitlet i HL är dock enskilda utbildningsanordnare skyldiga att följa. Här stadgas regeln 

om att högskolan ska hålla hög kvalitet, varför det är givet att även en enskild 

utbildningsanordnare ska uppfylla kvalitetskravet som ställs på statliga högskolor.213 På samma 

sätt som vid en dessa lärosäten, torde således en student kunna åberopa avtalsbrott mot en 

enskild utbildningsanordnare om kvaliteten brister. De kontraktsrättsliga bestämmelserna som 

jag anser bör införas i studieavgiftsförordningen, som dessutom är en förordning som omfattar 

både statliga högskolor och enskilda utbildningsanordnare, torde följaktligen gälla alla 

betalande tredjelandsstudenter oavsett vilken typ av högskola de väljer att utbilda sig vid.  

 

6.6 Slutlig kommentar 

Dagens lagstiftning är sammanfattningsvis möjlig att tillämpa analogt, men det är långt ifrån 

optimalt. För att upprätthålla ett rättssäkert samhälle och skapa förutsebarhet krävs en tydligare 

lagstiftning kring det rättsliga förhållandet mellan en betalande student och en högskola.  

                                                
212 Se kapitel 3.2.1 samt 3.6 ovan. 
213 Se kapitel 2.2 ovan. 
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En kort sammanfattning av min slutsats är följande. För det första är förhållandet mellan en 

betalande student och en högskola ömsesidigt förpliktande. Detta medför att förhållandet ska 

bedömas enligt civilrättsliga regler. I dagsläget omfattas förhållandet inte av någon lag, men 

analogier från kontraktsrättslig lagstiftning, framförallt KtjL, kan i viss mån göras. Analogislut 

är som sagt den främsta möjligheten i dagens läge, men långt ifrån en tillfredsställande lösning.  

 

Eftersom tjänsten att tillhandahålla utbildning skiljer sig så pass mycket från det egentliga 

tillämpningsområdet i KtjL, torde inte en endast en utvidgning av lagen vara det bästa 

alternativet. Med hänvisning till mina slutsatser om hur kvalitetsbristen bör bedömas och 

efterföljande påföljder bör aktualiseras, torde ett eget kontraktsrättsligt kapitel i, förslagsvis, 

studieavgiftsförordningen införas. 

 

Huruvida denna slutsats även omfattar icke betalande studenter är inte utrett och lämnas således 

oberört. Bedömningen av tredjelandsstudenters rättigheter gentemot en svensk högskola bör 

emellertid vara densamma för dem som studerar vid statliga högskolor som för dem vid 

enskilda utbildningsanordnare.  
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