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Liksom det behövs lagar för att upprätthålla en hög 
moral, behövs det hög moral för att upprätthålla 
lagarna. (Machiavelli) 

 
1 Inledning 
 
1.1 Problembakgrund 

 

Bilen är för många människor en nödvändighet i både det yrkesmässiga och privata livet 

och kan utgöra såväl källa till glädje som orsak till stor förtvivlan. Införskaffandet samt 

driften av en bil utgör oftast en stor påfrestning på den privata ekonomin, avseende 

amorteringar av lån samt kostnader för bränsle, skatt, försäkring, reparationer och 

service. Enligt lag är tillverkaren ansvarig för avgasreningens funktion under viss tid 

och konsumenter1 ges vissa rättigheter i anledning av fel på bilen genom 

konsumentköplagens bestämmelser. De flesta tillverkare lämnar dessutom en 

nybilsgaranti på minst två år.2 Flertalet biltillverkare lämnar utöver denna garanti även 

garantier avseende till exempel elektriska komponenter, bilens lack och rostskydd samt 

i många fall en utvidgad nybilsgaranti3 och i vissa fall dessutom en assistansgaranti. 

Längden och omfattningen av garantierna varierar mellan olika bilmärken och 

garantiernas reella värden för konsumenterna är i vissa fall tveksamma, men det är 

onekligen imponerande när en tillverkare lämnar hela 30 års garanti.4 Tidigare har 

kunnat krävas för utvidgade garantiers giltighet att bilen servas hos en auktoriserad 

märkesverkstad och Marknadsdomstolen har i ett beslut under 1990-talet godkänt att 

tillverkaren kan kräva att service utförs hos auktoriserad märkesverkstad5 för en 

utvidgad garantis giltighet, bland annat av det skäl att en auktoriserad märkesverkstad 

har personal vilken är speciellt kunnig på bilmärket.6 Idag kan det vara tillräckligt att 

bilen har servats på ett ”fackmannamässigt sätt” för en utvidgad garantis giltighet, men 

osäkerhet råder. Har Marknadsdomstolens uttalande förlorat sin bärkraft i anledning av 

                                                           
1 I uppsatsen avses med konsument konsument enligt konsumentköplagen (1990:932) § 1 och enligt lag 
(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden § 2. 
2 Morgan enbart ett år, de övriga två eller tre års nybils- eller fabriksgaranti. Mazda & Suzuki lämnar fem år/ 
10 000 mils garanti. 
3 Med utvidgad garanti avses härefter en garanti gällande under mer än två år. 
4 Mercedes-Benz lämnar 30 års mobil- och rostskyddsgaranti. 
5 Med auktoriserad märkesverkstad avses en verkstad vilken tillhandahåller reparations- och underhållstjänster 
för motorfordon och är verksam inom det distributionssystem som en leverantör av motorfordon har inrättat. 
Definitionen är likalydande med definitionen av auktoriserad reparatör enligt artikel 1.1 l (L) i kommissionens 
förordning (EG) nr 1400/2002 av den 31 juli 2002 (härefter förordning nr 1400/2002). Jag har valt att använda 
termen auktoriserad märkesverkstad istället för auktoriserad reparatör, eftersom jag anser min valda term 
bättre beskriva vad som åsyftas. 
6 MD 1992:13. 
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införlivandet av konsumentköpsdirektivet nr 1999/447 med svensk rätt, kommissionens 

förordning nr 1400/20028 och anpassningen av lag (1994:1512) om avtalsvillkor i 

konsumentförhållanden9 med EG-rätten? Vad kan numera göra att ett avtalsvillkor 

gällande utvidgade nybilsgarantier är att anse som skäligt respektive oskäligt? 

Rättsläget är inte helt klart och många konsumenter väljer frivilligt att serva bilen hos 

en auktoriserad märkesverkstad av olika skäl, vilka kommer att redogöras för i 

uppsatsen.  

 

Om bilen ej servas enligt tillverkarens krav kan garantier eventuellt inte åberopas av 

konsumenten. En bil vilken inte är servad hos en auktoriserad märkesverkstad blir 

dessutom oftast inte lika attraktiv på marknaden för begagnade bilar och därmed såväl 

svårsåld som mindre värd. För konsumenten föreligger därför starka incitament att serva 

och reparera bilen hos en auktoriserad märkesverkstad. 

 

Problem har i vissa lägen uppstått när ett märkes nybilsförsäljning stiger mycket kraftigt 

utan att antalet eller storleken på auktoriserade märkesverkstäder förändras. Dessa 

problem har framförallt uppkommit i storstadsregionerna. Kunden tvingas att vänta i 

flera månader för att få tid för service eller garantireparationer hos en auktoriserad 

märkesverkstad. Problem med efterköpsservice, till exempel brist på reservdelar eller 

andra orsaker till långa väntetider för service och garantireparationer anses idag inte 

utgöra ett konsumentköprättsligt fel, men kan dessa problem göra att villkor som 

stadgar att service skall ske hos en auktoriserad märkesverkstad är att anse som 

oskäligt? Har generalagenten10 något ansvar, och i så fall vilket, för att tillse att nätet av 

auktoriserade märkesverkstäder är så pass väl utbyggt att konsumenten utan problem 

kan få garantireparationer eller service utförda hos en auktoriserad märkesverkstad 

inom rimlig tid och på rimligt avstånd från konsumentens hemort? En annan fråga i 

sammanhanget blir att utreda huruvida långt avstånd till en auktoriserad märkesverkstad 

kan anses göra villkor som stadgar att service måste ske hos auktoriserad 

märkesverkstad för en utvidgad garantis giltighet oskäligt.  

                                                           
7 Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande 
försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier. 
8 Kommissionens förordning (EG) nr 1400/2002 av den 31 juli 2002 om tillämpningen av artikel 81.3 i 
fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn. 
9 Härefter avtalsvillkorslagen. 
10 Generalagenten auktoriserar en verkstad enligt Sandra Olséni, jurist Motormännens Riksförbund. Mail 2003-
03-06. 
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1.2 Problemformulering 

 

Är ett villkor enligt vilket en bil skall servas hos en auktoriserad märkesverkstad för en 

utvidgad garantis giltighet i ett avtal mellan konsument och näringsidkare att anse som 

oskäligt och i så fall i vilka situationer? 

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att analysera och argumentera kring när ett villkor, som kräver 

att en bil skall servas hos auktoriserad märkesverkstad för en utvidgad garantis giltighet, 

är att anse som oskäligt. I problemställningen kan urskiljas tre distinkta delar.  

 

För det första skall argumentation föras kring vad som gör att ett villkor som kräver att 

en bil måste servas hos en auktoriserad märkesverkstad för utvidgade garantiers 

giltighet är att betrakta som skäligt respektive oskäligt. Den eventuella oskäligheten kan 

vara riktad mot konsumenterna och/eller konkurrenterna. Till exempel skall 

argumentation föras kring huruvida långa väntetider för service eller garantireparationer 

hos en auktoriserad märkesverkstad kan bidra till att villkoret bör ses som oskäligt och 

vilka förmåner för konsumenten som kan uppväga att ett generellt sett oskäligt villkor 

ändock skall anses vara skäligt.  

 

För det andra kommer jag att utreda om tillverkare har laglig möjlighet att kräva att 

service sker hos en auktoriserad märkesverkstad för utvidgade garantiers giltighet och 

om Marknadsdomstolens avgörande från 1992 fortfarande är tillämpligt. I denna del av 

uppsatsen skall utredas huruvida villkoret är oskäligt per se. Frågan har således flera 

dimensioner. För frågeställningen huruvida villkoret kan vara oskäligt per se är främst 

aktuellt att undersöka om villkoret står i strid med EG:s konkurrenslagstiftning eller 

annan marknadsrättslig lagstiftning. Huruvida villkoret skulle kunna förbjudas på grund 

av konkurrensrättsliga regler har sin grund i att konkurrensen på marknaden för 

efterservice de facto snedvrids genom att tillverkaren ej tillåter att konsumenterna servar 

bilen hos en icke auktoriserad verkstad11 utan att de utvidgade garantierna förfaller. 

                                                           
11 Härefter kommer begreppet oberoende verkstad användas för verkstäder vilka ej är auktoriserade 
märkesverkstäder. Med oberoende verkstad menas samma sak som oberoende reparatör enligt artikel 1.1 m i 
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Den tredje delen består av att föra en diskussion kring generalagentens ansvar vad gäller 

tillseendet av att nätet av auktoriserade verkstäder är så pass väl utbyggt att 

konsumenten utan problem kan serva och reparera bilen hos en auktoriserad 

märkesverkstad på rimligt avstånd från dennes hemort. Denna del av uppsatsen är 

förknippad med att tillverkarens villkorade garantier sätter stark press på konsumenten 

att enbart använda sig av auktoriserade märkesverkstäders tjänster samt att vissa 

garantireparationer måste utföras hos en auktoriserad märkesverkstad. 

 

Uppsatsen är skriven för jurister med speciellt intresse för konsumenträtt och/eller för 

motorfordonsbranschen. 

 

 

1.4 Problemavgränsningar 

 

Uppsatsen kommer att behandla fall när köparen är en privatperson och har köpt en ny 

bil i Sverige för i huvudsak privat brukande och de villkor säljarsidan uppställer för 

utvidgade garantiers giltighet. Eventuella skillnader som skulle uppstå om köpet görs av 

näringsidkare istället för privatperson beaktas ej. Vad gäller frågeställningen har jag 

med uppsatsen ej som syfte att finna och argumentera kring för konsumenter skyddande 

regler in casu, tanken är att diskutera kring regler vilka skyddar konsumenterna som ett 

kollektiv. Uppsatsen kommer således i denna del inte ta sikte på civilrättsliga regler, 

utan istället huvudsakligen inriktas på marknadsrättslig lagstiftning. Ledning i 

civilrättsliga regler, framförallt konsumentköplagen samt avtalslagen, kommer dock att 

hämtas.  

 

Frågeställningen tar främst sikte på utvidgade nybilsgarantier men även så kallade 

assistansgarantier eller andra garantier med mycket lång giltighetstid omfattas av 

frågeställningen. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
förordning nr 1400/2002. Oberoende reparatör är den som tillhandahåller reparations- och underhållstjänster 
för motorfordon, men som inte är verksam inom det distributionssystem som inrättats av leverantören av de 
motorfordon för vilka den oberoende reparatören tillhandahåller reparationer eller underhåll. 
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1.5 Metod 

 

I uppsatsen skall jag utreda de förhållanden som berör villkorade garantiers giltighet 

och analysera de härmed förknippade problemen samt redovisa för och argumentera 

kring en lösning på dessa problem. Till exempel skall praxis inom ämnet jämföras med 

dagens lagstiftning och det nya gruppundantagets12 effekter inom området skall utredas.  

 

Frågeställningen behandlar vilka faktorer som kan anses utgöra skäl för att ett 

avtalsvillkor i konsumentförhållanden skall anses som oskäligt eller skäligt. För att 

finna argument som talar för det ena eller andra, kommer jag inte att enbart studera 

förarbeten till avtalsvillkorslagen och direktiv vilka berör just avtalsvillkor i 

konsumentförhållanden, utan även studera förarbeten till andra lagar i vilka 

frågeställningen berörs. Jag har valt att utvidga mitt material till att omfatta även andra 

förarbeten av det skäl att frågan är tämligen komplex. För att kunna ge en allsidig 

belysning av problemet och finna hållbara argument anser jag det rimligt att kunna 

tillgodogöra sig allt relevant material. Härav följer att för att uppfylla den del av 

uppsatsen som innefattar argumentation kring vad som gör villkoret skäligt respektive 

oskäligt, har jag funnit det intressant att se hur problemet har behandlats i andra länder, 

framförallt EU-länder eftersom samtliga medlemsstater rimligtvis bör ha en minsta 

gemensamma lagstiftning inom området genom direktiv 93/13/EEG. Att jag har valt att 

undersöka utländsk praxis och även förarbeten till andra lagar än avtalsvillkorslagen 

hänger samman med det faktum att uppsatsen är av argumenterande art och att flera 

olika omständigheter kan vara av betydelse vid resonemanget om huruvida ett villkor är 

skäligt eller inte. Till exempel kan konkurrensregler vara avgörande för huruvida vissa 

villkor i konsumentförhållanden skall kunna accepteras. 

 

Under argumentationen kring huruvida villkoret är att betrakta som skäligt eller oskäligt 

jämförs om villkoret eventuellt står i strid med dels indispositiv lagstiftning och dels 

med dispositiv lagstiftning. Vid jämförelsen med dispositiv lagstiftning används 

billighetsargument för att kunna avgöra huruvida villkoret är att betrakta som skäligt 

eller inte. 

 

                                                           
12 Kommissionens förordning (EG) nr 1400/2002 av den 31 juli 2002 om tillämpningen av artikel 81.3 i 
fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn. 
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Alla uppgifter avseende olika bilmärkens garantier samt dessas längd är hämtade från 

den välkända tidningen Auto Motor & Sport13. Visserligen har denna källa ingen 

juridisk relevans, men jag anser det ändock vara intressant att belysa mångfalden av de 

garantier vilka erbjuds vid försäljning av nya bilar i Sverige och genom denna tidnings 

utmärkta sammanställning av garantier ge en bild av hur marknaden ser ut. 

 

 

1.6 Disposition 

 

Uppsatsen är indelad i en referatdel och en analysdel, men viss argumentation kommer 

att ske även i referatdelen. Först skall en djupare beskrivning av ämnet ges och 

Marknadsdomstolens beslut 1992:13 kommer att behandlas. Därefter skall svensk och 

gemenskapsrättslig lagstiftning fastställas. Efter dessa kapitel följer en diskussion kring 

olika anledningar till varför bilen bör servas hos en auktoriserad märkesverkstad och 

vilket ansvar generalagenten har för att tillse att nätet av auktoriserade märkesverkstäder 

är så pass väl utbyggt att konsumenter utan problem kan serva sina bilar hos sådana 

verkstäder. Hur rättsläget ser ut i vissa andra europeiska länder skall efterforskas samt 

jämföras med svensk praxis och därefter skall slutsatser dras av dessa fall. Härefter tar 

analysdelen vid. I denna del skall utredas huruvida Marknadsdomstolens beslut MD 

1992:13 fortfarande är aktuellt som vägledning för i vilka fall villkorade garantier i 

konsumentförhållanden skall tillåtas och mina olika argument för och emot villkoret 

kommer att redovisas. Uppsatsen fullbordas på sedvanligt sätt med en slutsats i vilken 

slutledningarna från analysen bearbetas för att utmynna i en definitiv konklusion. 

                                                           
13 Auto Motor & Sport nummer 10 2003. 
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Den listige döljer den elaka avsikten som nål i bomull. 
(japanskt ordspråk) 

 

2 Djupare beskrivning av ämnet och dess problem 
 
2.1 Lagstadgade och utvidgade garantier 

 
2.1.1 Vad är en tidsbestämd garanti? 

 

Enligt stadgandet i konsumentköplagen (1990:932) § 21 är en garanti ett åtagande om 

säljarens ansvar för varans egenskaper och dylikt under en viss bestämd tid. Den som 

ansvarar enligt garantin svarar för varans funktion under den angivna tiden. Med en 

garanti avses att konsumenten tillförsäkras en förmån, vilken ställer denne i bättre 

ställning än konsumentköplagens regler. Syftet med garantin är att säljaren presumeras 

vara ansvarig för fel som omfattas av garantin och uppkommer under dess giltighetstid. 

Säljaren behöver inte vara den vilken lämnar garantin, någon annan, till exempel 

tillverkare eller grossist, kan göra det för säljarens räkning. Garantier kan vara antingen 

så kallade Almén-garantier, vilka garanterar avsaknad av ursprungliga fel, eller 

funktionsgarantier. Funktionsgarantier garanterar avsaknad av ursprungliga fel samt 

varans funktion under garantitiden.14 Garanti enligt konsumentköplagen § 21 är att 

betrakta som funktionsgaranti.15 För att undvika missförstånd poängteras här att 

konsumentköplagen § 21 enbart förklarar vad en garanti innebär. Konsumentköplagen 

tvingar inte säljaren till att lämna en garanti, den är ett helt frivilligt åtagande. 

 

Enligt artikel 3 i konsumentköpsdirektivet nr 1999/44 skall en konsument, om garanti 

har lämnats, ha rätt att utan kostnad få en vara återställd till avtalsenligt skick med 

utnyttjande av lagens alla påföljder. Samma regler gäller enligt konsumentköplagen. 

Enligt Håstad blir en följd av detta att säljarnas benägenhet att lämna garantier, vilka går 

utöver konsumentköplagens regler, minskar jämfört med om säljaren hade haft rätt att 

bestämma påföljderna och därigenom kunnat inskränka dem på något sätt.16 Detta 

resonemang liknar den debatt om garantier vilken fördes vid den nya 

                                                           
14 Garantiers innebörd, se Bernitz s. 62 f. 
15 Grobgeld s. 70. 
16 Håstad s. 246. 
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konsumentköplagens tillkomst för tio år sedan i början av 1990-talet.17 Den införda 

lagstiftningen har dock inte eliminerat de frivilliga garantierna från markanden.  

 

Jag vill här poängtera att syftet med en garanti är att konsumenten skall erhålla en 

förmån, vilken placerar denne i en bättre ställning jämfört med de konsumenträttsliga 

reglerna. Om påföljderna av en garanti skulle vara inskränkta på det viset att säljaren 

har rätt att bestämma påföljden, har konsumenten inte erhållit en fördel vilken går 

utöver de tvingande reglerna och en sådan garanti får inte erbjudas konsumenten, 

eftersom den skulle kunna strida mot marknadsföringslagstiftning. 

 

 

2.1.2 Garantier enligt bilavgaslagen (1986:1386) 

 

Det finns inga lagstadgade garantier, med undantag för vad som utfästs enligt 

bilavgaslagen. Enligt denna lag skall tillverkaren svara för alla fel på avgasreningens 

funktion vilka uppkommer inom fem år eller inom max 8 000 mil. Service skall ske 

fackmannamässigt för att tillverkarens garanti avseende bilavgasreningens funktion 

skall gälla. I rättsfallet NJA 1998 s. 3, i vilket Ford Motor Company ansågs ansvara för 

att styrdatorn, vilken utgör en av alla de komponenter vilka samverkar för 

avgasreningens funktion, är en del och dessutom en så viktig del i 

avgasreningssystemet, att dess fallerande föll under för vad som skall ansvaras enligt 

bilavgaslagen. Ford Motor Company hävdade bland annat att företaget ej hade något 

ansvar eftersom bilen ej blivit servad enligt föreskrifterna i serviceboken. HD ansåg att 

Ford Motor Company inte kunde styrka detta påstående och bedömdes ansvarigt för 

kostnaden för bytet av den felaktiga styrdatorn. Att bilen verkligen servats enligt 

gällande föreskrifter utgjorde en nödvändig förutsättning för målets utgång. 

 

Vidare skall brister i avgasreningssystem konstateras vid kontroll hos Svensk 

Bilprovning och avgasreningens funktion skall ansvaras för av tillverkaren oavsett hur 

många ägare bilen har haft. Kravet är dock att serviceföreskrifterna har följts och att 

endast avgascertifierade reservdelar har använts. För 1989 års modell har tillverkaren 

rätt att anvisa vilken verkstad som skall utföra reparation med anledning av brister i 

                                                           
17 Se till exempel Agell i SvJT 1991 s. 404-427. 
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avgasreningen. Detta gäller ej senare årsmodeller. Ägaren betalar ej reparationen utan 

fakturan skickas till den svenske generalagenten.18 

 

 

2.1.3 Standardgarantier i bilbranschen 

 

2.1.3.1 Nybils- och fabriksgarantier 

 

Längd på och omfattning av garantier skiljer sig åt mellan olika bilmärken, men 

bilbranschens standardgaranti, Nybilsgaranti 9119, gäller i regel under två år. Tidigare 

gällde garantin ett år eller max 3 000 mil beroende på vad som först inträffade och 

garantin var begränsad till att enbart gälla den förste ägaren.20 Garantin innebär att fel 

som uppkommer under garantitiden kostnadsfritt skall avhjälpas av säljaren, inga 

självrisker får förekomma. Ett av kraven för garantins giltighet är att bilen sköts enligt 

föreskrifterna, det vill säga serviceboken. Garantin förfaller om felet kan antas bero på 

att konsumenten använt sig av annat än originaldelar, monterat extrautrustning felaktigt, 

trimmat bilen eller att felet beror på att konsumenten har anlitat en oberoende verkstad. 

Det är med andra ord tillåtet att serva bilen hos annan än auktoriserad märkesverkstad 

och andra delar än originaldelar får användas. Dock gäller ej garantin om säljaren gör 

sannolikt att uppkommet fel beror på någon av dessa faktorer. 

 

 

2.1.3.2 Rostskydds- och lackgarantier 

 

Avseende garantier mot genomrostning varierar dessas längd mellan olika märken. Som 

minimum lämnas idag oftast sex21 års garanti, men allt vanligare blir garantier i sju22, 

åtta23, tio24 eller tolv25 år. Det finns dock märken för vilka ingen rostskyddsgaranti 

                                                           
18 Johansson s. 112 f. 
19 Nybilsgaranti 91 tillkom genom förhandlingar mellan Konsumentverket och Bilindustriföreningen och 
tillämpas av flertalet tillverkare och generalagenter i Sverige. 
20 Numera gäller garantin även ägaren efter den förste. Med förste ägare avses ej återförsäljaren. 
21 Till exempel BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford (ej Focus, Mondeo & Fiesta) Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, 
Land Rover, Mazda, MG, Mini, Mitsubishi (ej Carisma & Spacestar), Nissan, Opel (ej Astra & Vectra), Saab, 
Seat (Alhambra), Smart, Subaru, Suzuki, Volkswagen (Sharan). 
22 Chrysler & Jeep. 
23 Till exempel Alfa Romeo, Fiat, Volvo. 
24 Till exempel Porsche, Skoda, Mitsubishi (Carisma & Spacestar), Opel (Vectra). 
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lämnas.26 Även villkoren för genomrostningsgarantier skiljer sig åt. Vissa märken 

kräver efterbehandling av bilen, emedan andra nöjer sig med att rostskyddet 

kontrolleras vid service. Ett vanligt krav för rostskyddsgarantiers giltighet är total 

genomrostning och att rosten skall ha börjat inifrån och arbetat sig utåt. Rostskador till 

följd av olycka eller stenskott omfattas ej av garantin. 

 

Även lackgarantier blir allt vanligare, oftast gäller de i tre27 år och omfattar ej yttre 

slitage på bilen. Med lackgaranti avses att tillverkaren ansvarar för fel i den 

ursprungliga karosserilackens kvalitet. Lackgarantin kan sägas omfatta fel vilka inte har 

uppkommit i anledning av slitage eller vanvård.28 

 

Jag vill här kort påpeka att villkoren för att säljaren skall tvingas uppfylla en 

rostskyddsgaranti skulle kunna vara oskäliga eller åtminstone sådana att 

rostskyddsgarantierna är utan värde för konsumenten. Det är mycket ovanligt att rosten 

uppstår på insidan av plåten och utvidgar sig utåt. I de flesta fall uppkommer rosten på 

utsidan och gräver sig inåt. I det senare fallet har dock säljarsidan friskrivit sig från 

ansvar och garantin blir härmed verkningslös. Få konsumenter är medvetna om denna 

klausul. Jag ämnar dock inte fördjupa mig närmre i problemet. 

 

 

2.1.3.3 Utvidgade garantier 

 

En utvidgad nybilsgaranti är till sin innebörd i regel identisk med en tvåårig 

nybilsgaranti, förutom att dess giltighetstid är längre och att vissa krav ställs på 

konsumenten för garantins giltighet. En utvidgad garanti kan också fungera som en 

slags assistans- eller mobilgaranti vilken innebär att konsumenten får assistans om bilen 

går sönder utmed vägen. Numera blir dessutom elektronikgarantier allt vanligare och 

gäller ofta i upp till 10 år.29 

 

                                                                                                                                                                          
25 Till exempel Audi, Citroën, Ford (Focus, Mondeo & Fiesta), Lexus, Opel (Astra), Peugeot, Renault, Rover, 
Seat (ej Alhambra), Toyota, Volkswagen (ej Sharan). 
26 Till exempel Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati, Morgan. 
27 Till exempel Alfa-Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Honda, Kia, MG, Peugeot, Porsche, Rover, Skoda, 
Volkswagen. 
28 För ytterligare information om lack- och rostskyddsgarantier, se Johansson s. 111f. 
29 Till exempel Hyundai (9 år/20 000mil), Mitsubishi (10 år/20 000mil), Nissan (10 år/15 000mil). 
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2.2 Måste service ske hos auktoriserad märkesverkstad? 

 

Som villkor för lack- och rostskyddsgarantiers giltighet uppställs normalt inga andra 

krav än de som följer av Nybilsgaranti 91. Avseende var service skall ske räcker det 

således med att service utförs på ett fackmannamässigt sätt, men undantag finns. För 

utvidgade nybilsgarantier kräver dock flertalet tillverkare att service sker hos en 

auktoriserad märkesverkstad. Likaså gäller Mercedes-Benz 30-åriga garanti mot 

genomrostning och för assistans enbart, enligt tillverkaren, om bilen servas hos en 

auktoriserad märkesverkstad. För garanti av typen Nybilsgaranti 91 krävs ej att service 

måste ske hos auktoriserad märkesverkstad. Huruvida villkoret att service skall ske hos 

auktoriserad märkesverkstad är oskäligt eller ej skall jag utreda och argumentera kring.  

 

I propositionen till den nya konsumentköplagen gör departementschefen följande 

anmärkningsvärda yttrande avseende tidsbestämda garantier:  

 

”Ett villkor som innebär att varan måste underkastas en regelbunden översyn kan utan 

att för den skull bli oskäligt förenas med att översynen måste göras hos någon som kan 

utföra översynsarbetet på ett fackmannamässigt sätt. Däremot får det i regel anses 

oskäligt att i sammanhanget föreskriva att översynen måste göras hos säljaren eller, 

såsom i fråga om bilar, vid en märkesverkstad, om inte översynsarbetet görs utan 

kostnad för konsumenten.”30 

 

Departementschefens uttalande har dock inte givit upphov till några större förändringar 

inom ämnet. Ingen biltillverkare, såvitt jag vet, tvingar idag konsumenter i Sverige att 

uppsöka auktoriserad märkesverkstad för ordinär service för fortsatt giltighet av en 

vanlig nybilsgaranti. Den vanliga nybilsgarantin gäller så länge bilen servas 

fackmannamässigt, se ovan 2.1.3.1. Hur stor vikt skall egentligen läggas vid uttalandet 

ovan? Citatet är hämtat ur propositionen till den nya konsumentköplagen och ligger 

således utanför marknadsrätten. Yttrandet är dock intressant i det avseendet att gratis 

service hos auktoriserad märkesverkstad skulle kunna göra kravet på att service skall 

ske hos en auktoriserad märkesverkstad skäligt och kommer att analyseras i uppsatsen. 
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2.3 Marknadsdomstolens avgörande MD 1992:13 

 

KO yrkade i MD 1992:13 att villkor som stadgar att service skall ske hos auktoriserad 

märkesverkstad för en utvidgad nybilsgarantis giltighet skulle anses strida mot lag  

(1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.31 Såsom redogjorts för ovan i 

2.1.3.1 behöver service ej ske hos en auktoriserad märkesverkstad för att en garanti av 

typen Nybilsgaranti 91 skall gälla. Vid tidpunkten för det aktuella fallet förföll den 

vanliga nybilsgarantin efter ett år eller 3 000 mil beroende på vilket som först inträffade. 

Under denna garantis giltighet står det konsumenten fritt att välja verkstad för service 

och garantin gäller under föreskriven tid och under förutsättning att ett uppkommet fel 

ej beror på att en oberoende verkstad har servat bilen. I fallet som togs upp av 

Marknadsdomstolen, MD 1992:13, sades att för giltigheten i den utvidgade 

nybilsgaranti, vilken här lämnades av Olle Olsson Bolagen AB32 avseende bilar av 

märket Mazda och gällande under tre år eller max 10 000 mil33, förutsattes att bilen 

alltid servats hos en auktoriserad märkesverkstad, det vill säga även under det första 

året. Marknadsdomstolen godtog kravet för den utvidgade nybilsgarantins giltighet. Den 

utvidgade nybilsgarantin är helt frivillig, såväl från konsumentens som från utfärdarens 

sida, och avvägningen mellan vad konsumenten tvingades göra för dess giltighet, det 

vill säga att alltid anlita en auktoriserad Mazdaverkstad, ansågs stå i rimlig proportion 

till den bättre ställning konsumenten hamnade i jämfört med om ingen utvidgad garanti 

hade lämnats överhuvudtaget.  

 

Marknadsdomstolens beslut är intressant av ytterligare en anledning, vilken Herre har 

nämnt i en artikel i Juridisk Tidskrift.34 Avtalsvillkoret från OOB:s sida ansågs inte vara 

i strid med gällande rätt och därmed inte oskäligt. KO använde som en grund för sin 

talan departementschefens uttalande i propositionen35 om en ny konsumentköplag och 

Marknadsdomstolen gav aldrig svar på frågan huruvida uttalandet kunde läggas till 

grund för utgången i målet eller om förarbetsuttalandet kunde anses tillmätas med 

lagtext likvärdig betydelse. 

 

                                                                                                                                                                          
30 Proposition 1989/90:89 s. 112. Kursiveringarna i citatet är mina. 
31 Numera ersatt av lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. 
32 Härefter OOB. OOB var tidigare generalagent för Mazda i Sverige. 
33 Numera lämnar Mazda fem år eller max 10 000 mils nybilsgaranti samt 5 år/10 000mils nonstopgaranti. 
34 Herre i JT 1992/93 s. 169 ff. 
35 Proposition 1989/90:89 s. 112. 
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2.4 Ansvar för tillräckligt antal auktoriserade märkesverkstäder 

 

”I svensk rätt finns ingen legal skyldighet för säljaren att tillgodose köparens behov av 

reservdelar eller underhåll respektive reparation. Det är också tveksamt om 

Konsumentombudsmannen med hjälp av lagen (1975:1418) om otillbörlig 

marknadsföring skulle kunna framtvinga information i de hänseendena.”36  

 

Så dyster synes verkligheten vara och Sverige är inte det enda land som saknar regler 

om efterköpsservice. Regler inom ämnet saknas i samtliga nordiska länder.37 Citatet 

ovan är nästan tio år gammalt men det förefaller inte föreligga någon lagändring inom 

området idag. 

 

Att efterköpsservicen fungerar är av största vikt för konsumenterna. Föreligger problem 

med till exempel långa väntetider för rutinservice ställs konsumenten inför ett inte 

alltför lätt val hur denne skall agera. Om konsumenten har en tämligen ny bil med en 

utvidgad garanti, vilken kräver att service utförs hos en auktoriserad märkesverkstad, 

men det på grund av något slags problem uppstått mycket långa väntetider för rutin-

service, till exempel att märkets försäljning har ökat mycket kraftigt utan att general-

agenten har auktoriserat fler verkstäder eller att en av märkets modeller har drabbats av 

omfattande så kallade ”barnsjukdomar”38, kan mycket långa väntetider för service 

uppstå. För att bibehålla giltigheten i den utvidgade garantin måste konsumenten helt 

enkelt låta bilen stå parkerad till dess att servicetillfälle ges eller uppsöka en annan ort 

där väntetiderna inte är fullt så långa. I moderna bilar finns idag en dator som larmar när 

det är dags för service. Intervallen mellan servicetillfällena beror ofta på hur bilen har 

körts. Om bilen har använts till många och långa landsvägsetapper blir 

serviceintervallen oftast längre, eftersom bilen slits mindre av sådan körning jämfört 

med korta körningar i stadstrafik med många kallstarter, stopp och accelerationer. Om 

det första larmet angående att service snart är förestående sker till exempel tre månader 

innan det är dags för service, men det är sex månaders väntetid för service, föreligger 

således tre månader när bilen inte kan användas utan att giltigheten i garantin eventuellt 

                                                           
36 TemaNord s. 37. 
37 TemaNord s. 13. 
38 Barnsjukdom används som term för fel vilka uppstår under de första åren av en bilmodells livscykel och 
omfattar oftast samtliga bilar av samma modell. Felen kan bero på många olika faktorer, enskilt eller 
tillsammans, till exempel undermålig materialkvalitet, oförutsedd korrosion på grund av olämpliga materialval, 
otillfredsställande utprovning av modellen etcetera. 
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går förlorad. Konsumenten har här inget lagstadgat skydd utan får förlita sig på 

generalagentens/tillverkarens goda vilja att överse med att bilen har körts fler mil 

mellan servicetillfällena över vad som är rekommenderat. På detta sätt löste till exempel 

Volkswagen de problem med långa väntetider för service och reparation hos dess 

auktoriserade märkesverkstäder som förekom i Sverige under senare delen av 1990-

talet. De långa väntetiderna uppkom till följd av en kraftigt ökad nybilsförsäljning samt 

flertalet barnsjukdomar på märkets stora modell Passat. Normalt godtar 

tillverkaren/generalagenten att service sker inom ett intervall av +/- 100-talet mil från 

rekommenderat servicetillfälle utan att garantins giltighet förfaller. Större avvikelser 

kan dock godkännas i vissa fall.39 

 

Att det kan uppstå problem med en garantis giltighet i och med att service inte är utförd 

vid rätt tidpunkt är således klart, men konsumenten kan inte med stöd av lag få hjälp vid 

problem med efterköpsservice. Kan konsumenten hävda impossibilum nulla est 

obligatio? Konsumenten kan knappast tvingas att göra något som är omöjligt, det vill 

säga låta en auktoriserad märkesverkstad utföra service på bilen om det inte finns 

möjlighet att göra så och det synes omöjligt för konsumenten att vid köpet av bilen ha 

kunskap om hur förhållandena på de auktoriserade märkesverkstäderna kommer att te 

sig vid servicetillfället, vilket kanske ligger ett år framåt i tiden. Det är dessutom svårt 

att hävda att ett fel föreligger på grund av bristen på reservdelar eller andra problem 

med efterköpsservice, delvis på grund av att felet skall föreligga då risken för varan 

övergick på köparen.40 Detta ändras knappast av den nya paragrafen 20 a i 

konsumentköplagen som har förstärkt konsumentskyddet genom att det numera skall 

presumeras att alla fel vilka uppkommer inom sex månader efter köpet skall anses ha 

förelegat vid överlämnandet av varan. Bristen på reservdelar eller långa väntetider för 

service utgör inte heller ett direkt fel på bilen. 

 

Utan att gå alltför djupt i ämnet vill jag bara återge två förslag på hur detta problem 

skulle kunna lösas enligt förslag från Nordiska ministerrådet. Det ena är ett system i 

vilket KO genomför förhandlingar med hela branschföreningar eller med enskilda 

entreprenörer avseende innehållet i standardavtal. Ett sådant system används redan idag 

i Sverige och har resulterat i flertalet standardvillkor i konsumentförhållanden för till 

                                                           
39 Enligt Terje Eklund, tekniker på Motormännens Riksförbund, telefonsamtal januari 2003. 
40 TemaNord s 13. 
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exempel bilar och andra kapitalvaror. En annan metod vore att betrakta bristen på 

reservdelar som ett konsumentköprättsligt fel.41 Tyvärr skulle inte det första förslaget på 

ett effektivt sätt, enligt min mening, lösa några juridiska problem avseende svårigheter 

med efterköpsservice. Det andra förslaget är bättre eftersom konsumenterna skulle 

tillförsäkras vissa rättigheter i anledning av dylika problem, vilka kan vara mycket 

betungande för konsumenter. Genom att betrakta bristen på reservdelar eller andra 

problem med efterköpsservice som ett konsumentköprättsligt fel skulle konsumenten till 

exempel kunna erhålla skadestånd och som sista utväg även kunna häva köpet av bilen. 

Men än så länge är inte det sistnämnda förslaget genomfört och det är nog, enligt min 

mening, tveksamt om en sådan radikal förändring av konsumentköprätten någonsin 

kommer att realiseras. 

 

Något lagstiftat ansvar för generalagenten vad gäller att tillse att tillräckligt antal 

auktoriserade märkesverkstäder finns för att konsumenter utan problem skall kunna 

serva bilen hos dylika verkstäder synes inte föreligga. Genom att problem med 

efterservice dessutom inte betraktas som ett konsumentköprättsligt fel, föreligger ej 

heller av denna anledning någon större press på generalagenten att auktorisera fler 

verkstäder. Skulle dock ett specifikt märke ha stora problem med efterservice är det 

troligt att villkoret, vilket kräver service hos den auktoriserade märkesverkstaden, är att 

betrakta som oskäligt enligt avtalslagens generalklausul § 36 och därmed kunna jämkas 

till konsumentens förmån. 

                                                           
41 TemaNord s. 69. 
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För milda lagar efterlevs sällan, för stränga lagar 
verkställs sällan. (Benjamin Franklin) 

 

3 Svensk lagstiftning och direktiv 93/13/EEG 
 
3.1  Konsumentköplagen 

 

Konsumentköplagen har genom proposition 2001/02:134 anpassats till EG:s 

konsumentlagstiftning42. Varken konsumentköplagen eller direktivet besvarar dock 

frågan vad som utgör ett oskäligt villkor i en garanti. Frågan tas ej heller upp i 

propositionen. Dessa rättskällor besvarar enbart vad följden av en lämnad garanti 

innebär, nämligen att varan är att anse som felaktig om den under garantitiden 

försämras i det som utfästelsen omfattar.43 Dessutom är detta civilrättsliga regler och 

har mycket litet med den marknadsrättsliga aspekten av vad som utgör ett oskäligt 

villkor att göra. 

 

 

3.2 Avtalsvillkorslagen och rådets direktiv 93/13/EEG 

 

I beslutet MD 1992:13 yrkade KO förbud för OOB att fortsättningsvis använda sig av 

villkor som krävde service hos auktoriserad märkesverkstad för den utvidgade garantins 

giltighet. Villkoret stred enligt KO mot avtalsvillkorslagen (1971:112) § 1. Den nya 

avtalsvillkorslagen, lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, tillkom 

för att harmonisera svensk rätt med EG:s direktiv om oskäliga villkor i 

konsumentavtal44, framför allt vad gäller sanktionerna mot oskäliga avtalsvillkor. Några 

större förändringar vad gäller oskälighetsrekvisitet i lagen skedde dock inte och den i 

uppsatsen ställda frågan, det vill säga vilka faktorer som kan göra ett krav på service 

hos auktoriserad märkesverkstad för en utvidgad garantis giltighet oskäligt, bör kunna 

besvaras med ledning ur Marknadsdomstolens beslut och med stöd av den gamla 

avtalsvillkorslagen i avseendet huruvida villkoret är oskäligt gentemot konsumenten. I 

och med införandet av den nya avtalsvillkorslagen tillkom i § 3 stadgandet att ett förbud 

för en näringsidkare att använda ett oskäligt villkor kan utfärdas om det ligger i 

                                                           
42 Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande 
försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier. 
43 Se t.ex. konsumentköplagen § 21 st 1. 
44 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal. 
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konsumenternas eller konkurrenternas intresse.45 Nedan skall utredas om och i så fall 

vilken betydelse det stadgandet har. 

 

Avtalsvillkorslagen och direktivet är främst tillämpliga på villkor i standardavtal och är 

härmed de två främsta rättskällorna tillsammans med praxis för uppsatsen. Vad som 

utgör ett oskäligt avtalsvillkor enligt dessa rättskällor skall därför analyseras. 

 

 

3.3 Oskälighetsrekvisitet enligt rådets direktiv 93/13/EEG 

 

Enligt artikel 2 a i direktiv 93/13/EEG är ett oskäligt avtalsvillkor sådant avtalsvillkor 

som definieras i artikel 3. Artikel 3 lyder: 

 

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

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

parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till nackdel för konsumenten. 

2. Det skall alltid anses att ett avtalsvillkor inte har varit föremål för individuell 

förhandling om det har utarbetats i förväg och konsumenten därför inte har haft 

möjlighet att påverka villkorets innehåll; detta gäller särskilt i samband med i förväg 

formulerade standardavtal. 

Den omständigheten att vissa delar av ett villkor eller ett särskilt villkor har varit 

föremål för individuell förhandling utesluter inte att denna artikel tillämpas på resten 

av avtalet, om en samlad bedömning av avtalet leder till slutsatsen att det likväl rör 

sig om ett i förväg formulerat standardavtal. 

Om en näringsidkare hävdar att ett standardvillkor har varit föremål för individuell 

förhandling, har han bevisbördan för sitt påstående. 

3. Bilagan innehåller en vägledande, inte uttömmande lista på villkor som kan anses 

oskäliga. 

 

Artikel 4 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 skall frågan om ett avtalsvillkor är 

oskäligt bedömas med beaktande av vilken typ av varor eller tjänster som avtalet 

avser och med hänsyn tagen, vid tiden för avtalets ingående, till alla omständigheter 
                                                           
45 I rådets direktiv 93/13/EEG artikel 7 stadgas ”konsumenternas och konkurrenternas intresse”. 
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i samband med att avtalet ingicks samt till alla övriga villkor i avtalet eller något 

annat avtal som det är beroende av. 

2. Bedömningen av avtalsvillkors oskälighet skall inte avse vare sig beskrivningen av 

avtalets huvudföremål eller å ena sidan förhållandet mellan pris och ersättning och å 

andra sidan sålda tjänster eller varor; detta gäller i den mån dessa villkor är klart och 

begripligt formulerade. 

 

Inget av de avtal som finns uppräknade i den lista i bilagan artikel 3 punkten 3 hänvisar 

till passar in på den sorts av villkor det rör sig om enligt uppsatsens frågeställning.46 

Bilagan är dock ingen uttömmande lista på avtalsvillkor som skall anses vara oskäliga, 

utan är bara en uppräkning av villkor som typiskt sett är att anse som oskäliga. 

 

Eftersom direktivet har införlivats med svensk rätt, vilken är mer eller mindre identisk 

med direktivet, och att det genom utredning samt proposition inför lagstiftandet finns 

mer uttömmande material att använda för att utröna vad som är ett oskäligt 

avtalsvillkor, lämnar jag artiklarna 3 och 4 i direktivet och fortsätter med artikel 7 innan 

jag lämnar direktivets bestämmelser och fortsätter med den svenska lagen. 

 

Artikel 7 

1. Medlemsstaterna skall se till att det i konsumenternas och konkurrenternas intresse 

finns lämpliga och effektiva medel för att hindra fortsatt användning av oskäliga 

villkor i avtal som näringsidkare sluter med konsumenter. 

2. De medel som avses i punkt 1 skall omfatta bestämmelser om att personer eller 

organisationer, som enligt nationell rätt har ett berättigat intresse att skydda 

konsumenter, får inleda ett ärende enligt nationell lagstiftning vid domstolar eller 

behöriga administrativa myndigheter, för att dessa skall avgöra om avtalsvillkor som 

utformats för allmänt bruk är oskäliga och använda lämpliga och effektiva medel för 

att förhindra framtida bruk av sådana villkor. 

3. De rättsliga åtgärder som avses i punkt 2 får, med beaktande av nationella 

rättsregler, åtskilt eller gemensamt riktas mot flera sådana näringsidkare inom 

samma näringsområde eller dessas sammanslutningar som använder eller 

                                                           
46 Kommissionen har i mål C-478/99 yrkat att Sverige skall fällas för fördragsbrott i anledning av att bilagan 
med listan på föreslagna oskäliga villkor inte finns intagen i den svenska lagtexten utan enbart i förarbeten. 
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rekommenderar användandet av samma allmänna avtalsvillkor eller liknande 

villkor. 

 

Avtalsvillkorslagen är i princip likalydande med direktivets artikel 7, men med ett 

viktigt undantag vilket redovisas nedan. 

 

Artikel 7 är den marknadsrättsliga artikeln om oskäliga avtalsvillkor. Hur 

oskälighetsrekvisitet skall bedömas marknadsrättsligt blir dock lite oklart med 

anledning av att de omständigheter vilka ligger till grund för en civilrättslig bedömning 

av vad som kan anses vara oskäligt, enligt artikel 4 punkt 1, ej skall användas vid en 

oskälighetsbedömning enligt artikel 7. I utredningen inför det svenska införlivandet av 

direktivet sades att det vid en marknadsrättslig bedömning går att hämta ledning ur 

artikel 4, men att det inte finns någon skyldighet att göra det.47  

 

 

3.4  Avtalsvillkorslagen 

 

3.4.1 Avtalsvillkorslagens regler 

 

1 § Denna lag gäller avtalsvillkor som näringsidkare använder när de erbjuder varor, 

tjänster eller andra nyttigheter till konsumenter. 

Lagen gäller också avtalsvillkor som näringsidkare använder när de förmedlar sådana 

erbjudanden från en näringsidkare eller någon annan. 

 

3 § Är ett avtalsvillkor som avses i 1 § med hänsyn till pris och övriga omständigheter 

oskäligt mot konsumenten, får Marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren att i 

framtiden i liknande fall använda samma eller väsentligen samma villkor, om förbudet 

är påkallat från allmän synpunkt eller annars ligger i konsumenternas eller 

konkurrenternas intresse.48 (…) 

 

Tredje paragrafen är en marknadsrättslig bestämmelse, men även två av de civilrättsliga 

paragraferna i avtalsvillkorslagen är mycket viktiga: 

                                                           
47 Ds 1994:29 s. 78 ff. 
48 Min kursivering. 
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10 § Om innebörden av ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell 

förhandling är oklar, skall vid en tvist mellan en näringsidkare och en konsument 

villkoret tolkas till konsumentens förmån. 

 

11 § För avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling gäller 36 § 

första stycket lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område med följande begränsningar. 

Omständigheter som inträffat efter det att avtalet ingåtts får inte beaktas till 

konsumentens nackdel på så sätt att ett avtalsvillkor som annars vore att anse som 

oskäligt inte kan åsidosättas eller jämkas. (…) 

 

Avtalsvillkorslagens regler ger upphov till ett antal frågor;  

 

1) kan ett villkor som stadgar att all service måste utföras hos en auktoriserad 

märkesverkstad för en utvidgad garantis giltighet anses som oskäligt  

a) per se  

b) gentemot konsumenter och/eller 

c) gentemot konkurrenterna? 

 

2) Varför stadgar avtalsvillkorslagen ”konsumenternas eller konkurrenternas intresse” 

och direktivet ”konsumenternas och konkurrenternas intresse” och vad kan den 

skillnaden få för betydelse? 

 

 

3.4.2 När är ett avtalsvillkor oskäligt och vad menas med oskäligt? 

 

Det finns tre olika typer av oskäliga avtalsvillkor ur en marknadsrättslig synvinkel. 

Villkoret kan först och främst stå i strid med tvingande rätt och blir därmed oskäligt per 

se. Villkoret kan vidare avvika från dispositiva regler, vilket därmed kan leda till att det 

skall anses vara oskäligt. Till sist kan villkoret vara vilseledande utformat eller på annat 

sätt oklart.49 

 

                                                           
49 Ds 1994:29 s. 82 ff. 
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Vid den marknadsrättsliga bedömningen av huruvida villkoret är oskäligt eller inte skall 

enligt avtalsvillkorslagen hänsyn tas till pris och övriga omständigheter. Enligt 

propositionen inför stiftandet av den första avtalsvillkorslagen skulle med oskäligt 

förstås följande: 

 

”Ett avtalsvillkor får typiskt sett anses som otillbörligt mot konsumenten, om det med 

avvikelse från gällande dispositiva rättsregler ger näringsidkaren en förmån eller 

berövar konsumenten en rättighet och därigenom åstadkommer en sådan snedbelastning 

i fråga om parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet, att en genomsnittligt sett 

rimlig balans mellan parterna inte längre är för handen.”50 

 

Att avgöra om konsumenten hamnar i ett sådant underläge att balansen mellan 

avtalsparterna förskjuts kan vara beroende av vilken typ av villkor det rör sig om och 

även om konsumenten får en förmån och i så fall vilken. I beslutet MD 1992:13, se 

ovan 2.3, ansåg Marknadsdomstolen villkoret ej vara oskäligt mot konsumenterna. 

Enligt avtalsvillkorslagens bestämmelser angående villkor i standardavtal är det i första 

hand med dispositiv rätt villkor skall jämföras vad gäller oskälighetsbedömningen. Här 

måste dock tilläggas att en snedbelastning till konsumentens nackdel kan uppvägas av 

en annan förmån.  

 

 

3.5  Avtalslagen § 36 

 

Avtalslagens generalklausul, § 36, är uppbyggd på följande sätt51: 

1. Prövningen avser ett eller flera avtalsvillkor. 

2. Avtalsvillkoret skall vara oskäligt. 

3. Oskäligheten kan, förutom själva avtalsinnehållet, bero på omständigheterna vid 

avtalets tillkomst men även på senare inträffade förhållanden och omständigheterna 

i övrigt. 

4. Om ett avtalsvillkor åsidosätts består normalt avtalet i övrigt. 

5. Avtalsvillkoret behöver inte åsidosättas utan kan jämkas så att det blir skäligt. 

                                                           
50 Proposition 1971:15. Vad gäller uttrycket otillbörligt ändrades det till oskäligt vid konsumentköplagens 
ikraftträdande 1 januari 1974. 
51 Se Ramberg & Hultmark s. 189. 
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6. Åsidosättandet eller jämkningen av ett avtalsvillkor kan också medföra att avtalet i 

övrigt förändras eller blir ogiltigt (”jämkas” eller ”lämnas utan avseende”). 

7. Hänsyn tas uttryckligen till partsställningen (konsument eller part med eljest 

”underlägsen ställning”) vilket gör det möjligt att i större utsträckning beakta hur 

avtalsvillkoret inverkar i olika avtalssituationer. 

 

 

3.6 Hur gå till väga vid oskälighetsbedömningen? 

 

För att på ett enkelt sätt kunna avgöra vad som skall anses som oskäligt, måste någon 

slags allmänt vedertagen måttstock användas som jämförelseobjekt och med den norm 

måttstocken ger skall det som avviker jämföras. Enligt Ramberg och Hultmark bör, om 

det är möjligt, utgångspunkten vara vad som är normalt i den föreliggande 

avtalssituationen vid oskälighetsbedömning enligt avtalslagen § 36.52 Enligt Bernitz53 

och Grobgeld54 skall dispositiv rätt användas som främsta måttstock. Bernitz syftar här 

på oskälighet enligt avtalslagen och Grobgeld på oskälighet enligt avtalsvillkorslagen. 

Bernitz menar att det som skulle ha gällt parterna emellan om inget hade avtalats om 

den fråga som är under bedömning skall utgöra utgångspunkten för 

oskälighetsavgörandet. Bernitz anser således att tvingande lagstiftning kan vara en 

alternativ grundläggande måttstock. Grobgeld tillägger att konsumenträttslig 

lagstiftning idag inte ger något större utrymme för en jämförelse med dispositiva 

regler.55 

 

Bernitz riktlinjer stämmer överens med dem som gäller för villkor som skall anses vara 

oskäliga enligt avtalsvillkorslagen ur Grobgelds synsätt.56 Den stora skillnaden mellan 

avtalslagen och avtalsvillkorslagen, förutom tillämpligheten, är att avtalsvillkorslagen är 

mer omfattande i den mening att avtalsvillkorslagen § 11 förbättrar konsumentens 

ställning om villkoret inte har varit föremål för individuell behandling. Men det finns 

egentligen ingen anledning att djupare studera avtalslagen. Avtalslagen är främst tänkt 

att användas i civilrättsliga fall, men ledning ur avtalslagens bestämmelser angående 

                                                           
52 Ramberg & Hultmark s. 192. 
53 Bernitz s. 84. 
54 Grobgeld s. 206. 
55 Grobgeld s. 206. 
56 Grobgeld s. 206 ff. 
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oskälighet bör dock ändå, med viss restriktion, kunna hämtas. Jag väljer dock att 

begränsa min oskälighetsbedömning till att ej närmare utredas ur avtalslagens 

perspektiv. Detta beslut stöds även av att på flera ställen i förarbeten går att utläsa att ett 

avtalsvillkor i strid med god sed som medför en betydande obalans till konsumentens 

nackdel är att anse som oskäligt enligt avtalslagen § 36 och avtalsvillkorslagen.57 Någon 

större diskrepans vid oskälighetsbedömning lagarna emellan bör således inte föreligga.  

 

Syftet med uppsatsen är inte heller att finna en lösning in casu. Jag skall istället från ett 

marknadsrättsligt perspektiv klargöra vad som är oskäligt. Användningsområdet för 

avtalslagen § 36 och avtalsvillkorslagen § 11 är inriktad på de enskilda fallen och det 

synes svårt att med generalklausulen som lagstöd göra en marknadsrättslig bedömning 

av vad som i framtiden skall förbjudas.58 

 

Enligt min mening skulle det om inget är avtalat mellan parterna kunna anses som mer 

rimligt att först undersöka eventuell stridighet med tvingande lagstiftning i stället för 

dispositiv. Å andra sidan bör man kanske inte använda strängare regler än nödvändigt 

mot den som faktiskt ger konsumenten en fördel utöver vad lagen kräver. Är det bättre 

att använda den tvingande lagstiftningen som utgångspunkt för en 

oskälighetsbedömning enligt såväl avtalslagen som avtalsvillkorslagen? Enligt min åsikt 

synes det åtminstone vad gäller oskälighetsbedömning enligt avtalsvillkorslagen vara 

enklare att först avgöra huruvida villkoret strider mot tvingande konsumentlagstiftning. 

Strider villkoret mot indispositiv rätt synes ingen anledning finnas att undersöka 

huruvida villkoret vore oskäligt enligt dispositiv lagstiftning. Att det finns tre olika 

typer av oskälighet, varav en är oskälighet per se, bör i än större utsträckning tala för att 

villkoret skall jämföras med tvingande konsumenträtt i första hand. Härav torde kunna 

ledas att först bör undersökas villkorets överensstämmelse med lag, det vill säga om 

villkoret är oskäligt eller inte enligt tvingande lagstiftning. Anses villkoret som skäligt 

vid denna bedömning bör man därefter undersöka eventuell oskälighet enligt dispositiv 

rätt.  

 

Jag väljer att i uppsatsen först undersöka huruvida villkoret strider mot dispositiv 

lagstiftning innan villkoret jämförs med tvingande lagstiftning, det vill säga tvärt emot 

                                                           
57 Se proposition 1994/95:17 s. 46, s. 49 & Ds 1994:29 s. 55 f, s. 80 f. 
58 Se proposition 1994/95:17 s. 21. 



 31

vad jag nyss har rekommenderat. Den valda ordningen hör samman med att jag har för 

avsikt att argumentera för skälighet respektive oskälighet ur flera synvinklar och göra 

en så allomfattande bedömning som möjligt av ämnet. Dessutom blir det en logisk följd 

genom att jag har för avsikt att först argumentera för och emot skälighet jämförd med 

svensk dispositiv lagstiftning och därefter analysera vilken effekt förordning nr 

1400/2002 har för min slutsats. Jag har även för avsikt att ge en så allsidig belysning 

som möjligt av problemet och härmed spelar det egentligen inte någon roll ur vilket 

perspektiv jag påbörjar arbetet med min bedömning.  
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Det finns inget större misstag än att dra den förhastade 
slutsatsen att en åsikt är utan värde bara därför att den 
är illa underbyggd med argument. (T H Huxley) 

  

4  Förordning (EG) nr 1400/2002 
 
4.1 Förordningen i korthet 

 

Artikel 81 i EG-fördraget59 förbjuder konkurrensbegränsande avtal med effekter på 

handeln mellan medlemsstaterna. Inom motorfordonsbranschen träffas som regel de 

mellan tillverkare och återförsäljare upprättade avtalen av artikel 81 EGF. Sedan 1985 

har av denna anledning så kallade gruppundantag förenklat tillvaron för inblandade 

parter i motorfordonssektorn.60 Sedan den 1 oktober 2002 gäller förordning nr 

1400/2002. Jämfört med det tidigare gruppundantaget, förordning nr 1475/1995, ställer 

förordning nr 1400/2002 högre krav på tillverkare och återförsäljare inom 

motorfordonssektorn att anpassa sig till EG:s regelverk. Det för denna uppsats mest 

intressanta är de delar av förordningen vilka reglerar förhållanden på marknaden för 

efterservice. Huvuddragen i förordningen är följande: 

 

1) De av generalagenten auktoriserade bilhandlarna får sälja bilar av olika märken 

under samma tak, men i åtskilda delar av lokalen. Krav på lokalernas utformning för 

att passa bilmärket får ställas.61  

2) En auktoriserad bilhandlare behöver ej längre ha egen verkstad.62 Likaså behöver 

inte en auktoriserad märkesverkstad sälja bilar.63 

3) Fler verkstäder skall kunna bli auktoriserade märkesverkstäder under förutsättning 

att rätt utrustning och utbildad personal finns. 

4) Tillverkare måste ge oberoende verkstäder tillgång till utrustning, utbildning, 

teknisk information, felsökningsutrustning med mera på samma villkor som de 

auktoriserade märkesverkstäderna.64 

5) Auktoriserade märkesverkstäder kan ej tvingas att enbart använda originaldelar, 

förutom vid garantireparationer eller reparationer tillverkaren bekostar.65  

                                                           
59 Härefter EGF. 
60 Kommissionens förordning (EG) nr 123/85, vilken i grunden baserades på det så kallade BMW-fallet, 
Kommissions beslut av den 13 december 1974 – Bayerische Motoren Werke AG – OJ L 29, 3.2.1975, p.1. 
61 Skäl 27 i ingressen till förordning nr 1400/2002. 
62 Artikel 4.1 g förordning nr 1400/2002. 
63 Artikel 4.1 h förordning nr 1400/2002. 
64 Artikel 4.2 förordning nr 1400/2002. 
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I artikel 4 finns uppräknat ett antal särskilt allvarliga begränsningar avseende försäljning 

av nya motorfordon, reparations- och underhållstjänster eller reservdelar. Som särskilt 

allvarliga begränsningar och på vilka undantaget ej skall tillämpas avses till exempel 

enligt artikel 4 punkten 1 j ”Begränsningar som avtalats mellan en leverantör av 

originalreservdelar eller reservdelar av motsvarande kvalitet, reparationsverktyg eller 

felsökningsutrustning eller annan utrustning och en tillverkare av motorfordon, som 

begränsar leverantörens möjligheter att sälja dessa varor eller tjänster till auktoriserade 

eller oberoende återförsäljare eller till auktoriserade eller oberoende reparatörer eller 

slutanvändare.”.  

 

 

4.2 Förordningens betydelse för oskäliga villkor 

 

I den förklarande broschyren till gruppundantaget finns för denna uppsats ett mycket 

viktigt uttalande: 

 

”Om en konsument låter en oberoende reparatör reparera eller underhålla sitt fordon 

under tillverkarens garantiperiod kan garantin gå förlorad om arbetet är felaktigt utfört. 

En allmän skyldighet för konsumenterna att bara låta sina bilar underhållas eller 

repareras inom det auktoriserade nätverket under garantiperioden skulle dock beröva 

dem deras rätt att låta sina bilar underhållas eller repareras av en oberoende reparatör. 

Det skulle också – särskilt i samband med utvidgade garantier – hindra sådana 

reparatörer från att konkurrera med det auktoriserade nätverket.”66 

 

Här måste först klargöras att vad som föreskrivs i broschyren inte är bindande, men 

vikten av uttalandet kan ej underskattas. Broschyren är författad av Generaldirektoratet 

för konkurrens och speglar rimligtvis kommissionens åsikter. Enligt mig kan 

kommissionen rimligtvis inte mena att ett avtalsvillkor mellan tillverkare och 

konsument faller under artikel 81 EGF. För att artikel 81 EGF skall vara tillämplig 

uppställs fyra kriterier, företagskriteriet, avtalskriteriet, samhandelskriteriet och 

konkurrensbegränsningskriteriet.67 Ett av kriterierna uppfylls väldigt enkelt, nämligen 

samhandelskriteriet. Två av kriterierna uppfylls med lite argumentering och låt oss 
                                                                                                                                                                          
65 Artikel 4.1 k förordning nr 1400/2002. 
66 Sidan 47 i Europeiska kommissionens förklarande broschyr till förordning nr 1400/2002. Min kursivering. 
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enbart beröra dem ytligt med tanke på att det fjärde kriteriet borde omöjliggöra en 

tillämpning av artikel 81 EGF.  

 

Om den villkorade garantin kan betecknas som ett avtal, vilket inte är helt självklart, är 

avtalskriteriet uppfyllt. Dock bör det faktum att Marknadsdomstolen i beslut MD 

1992:13, utan att beröra ämnet, godtog ett villkor i en garanti som ett avtalsvillkor tyda 

på att garanti kan likställas med ett avtal. Konkurrensen mellan oberoende verkstäder 

och auktoriserade märkesverkstäder snedvrids de facto om tillverkaren ålägger 

konsumenten krav på att serva bilen hos en auktoriserad märkesverkstad för utvidgade 

garantiers giltighet. Oberoende verkstäder berövas möjligheten att serva de bilar 

tillhörande kunder vilka önskar behålla den utvidgade garantin. Särskilt allvarlig blir 

konkurrenssnedvridningen om garantin gäller i 30 år, det vill säga troligtvis en bils 

totala livslängd. Företagskriteriet kan dock enligt min mening inte bli uppfyllt om 

köparen är en konsument, trots att detta kriterium har kommit att omfatta även fysiska 

personer, till exempel konsulter, uppträdande artister, professionella idrottsmän med 

flera.68 Vad kommission åsyftar är troligtvis direktiv 93/13/EEG artikel 7, se ovan 3.2 

och 3.3, nämligen att villkoret är att anse som oskäligt.  

 

Enligt Patrik Gunnarsson, jurist på kommissionens kontor i Stockholm, skall 

kommissionens uttalande i den förklarande broschyren till förordning nr 1400/2002 

anses stödjas på följande: Enligt EGF artikel 2 skall gemenskapen ha till uppgift att 

genom att upprätta en gemensam marknad och en ekonomisk och monetär union och 

genom att fullfölja den gemensamma politik eller verksamhet som avses i artiklarna 3 

och 4 främja en hög grad av konkurrenskraft. Enligt EGF artikel 3.1 skall, för att uppnå 

de mål som beskrivs i artikel 2, gemenskapens verksamhet på de villkor och i den takt 

som anges i EGF innefatta en ordning som säkerställer att konkurrensen inom den inre 

marknaden inte snedvrids. För att åstadkomma detta mål har kommissionen upprättat 

förordning nr 1400/2002. I det tjugosjätte övervägandet i ingressen till förordningen 

samt förordningens artikel 4.2 stadgas att den effektiva konkurrensen skall skyddas 

genom att de oberoende reparatörerna skall ges med de auktoriserade reparatörerna 

likvärdig tillgång till all teknisk information, felsökningsutrustning och annan 

utrustning, verktyg etcetera. Genom att de oberoende reparatörerna ges den ovan 

                                                                                                                                                                          
67 Se Stenberg s. 125 f. 
68 Carlsson s. 38. 
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nämnda informationen minskar risken för att ett arbete utförs felaktigt och att garantin 

skulle gå förlorad. Enligt Patrik Gunnarsson stöds uttalandet på fördragets övergripande 

mål och följer av förordningens text, systematik och ändamål.69 

 

Uttalandet i broschyren samt Patrik Gunnarssons svar skall jag analysera och 

argumentera kring i analysavsnittet. 

 

Det går ej heller att angripa villkoret med hjälp av reglerna om missbruk av 

dominerande ställning. Enligt den svenska konkurrenslagen samt artikel 82 EGF kan ett 

ensidigt förfarande strida mot konkurrensrätten om företaget, vilket utställer avtalet med 

det konkurrensbegränsande villkoret, är i en dominerande ställning. Så är här inte fallet. 

                                                           
69 Stycket är min sammanfattning av mail 2003-05-22 från Patrik Gunnarsson. 
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Att efteråt se vad som gjorts fel är förmodligen världens 
mest exakta vetenskap. (Anne Wibble) 

 

5 Varför anlita auktoriserad märkesverkstad? 
 
5.1 Tidigare anledning till att anlita auktoriserad märkesverkstad 

 

Anledningen till varför kunden tidigare borde serva sin bil hos en auktoriserad 

märkesverkstad har sammanfattats tämligen väl i MD 1992:13:  

 

”Det kan finnas andra bilverkstäder som kan utföra bilservice på ett fackmässigt sätt, 

men som inte kan göra anspråk på att vara experter på Mazda. Tekniken och 

elektroniken i nya bilar är mycket komplicerad och kan skilja mellan olika bilmärken. 

Svensk Bilprovning ställer höga krav på säkerhetsdetaljer, avgasutsläpp etc. OOB är 

mycket angeläget att Mazda-bilarna fungerar perfekt. Varje år läggs stora kostnader ned 

på omfattande teoretisk och praktisk utbildning av Mazda-mekaniker, framtagande av 

specialverktyg, servicemeddelanden, felstatistik, felsökningslistor m.m.. Syftet är att 

service- och reparationsåtgärder skall bli utförda exakt rätt, och bilarna nå sin maximala 

prestationsnivå. Utsläppsbegränsningar av koloxid och kolväten är mycket känsliga för 

rätt åtgärder. Även önskemålet att inte utsätta miljön för ökade risker talar starkt för 

auktoriserad verkstad.” 

  

I och med den nya förordningen70 och rådets direktiv 93/13/EEG kan de av OOB 

anförda argumenten inte längre till fullo åberopas. Nedan förklaras varför.  

 

 

5.2 Skäl till att nu anlita auktoriserad märkesverkstad 

 
Vad gäller servicemeddelanden som skickas ut till auktoriserade verkstäder har dessa 

ibland som syfte att informera om ändrade intervaller för byte av delar, till exempel en 

så viktigt sak som kamrem. Byts inte kamremmen i rätt tid och brister, riskerar ägaren 

av en modern bil ett totalt motorhaveri med mycket dyra reparationskostnader som 

följd. Servas bilen hos en oberoende verkstad vilken ej har informerats, eller snarare på 

eget bevåg inte har skaffat tillgång till den nya informationen avseende bytesintervallen 

                                                           
70 Förordning (EG) nr 1400/2002. 
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för kamremmen, riskerar bilköparen att åsamkas stora kostnader i anledning av 

reparation. Köparen anser troligtvis att bilen är servad på ett fackmannamässigt sätt, 

men får ändock eventuellt stå för kostnaden i anledning av ett totalhaveri. 

Bytesintervallen på en kamrem är så långa att byte oftast inte behöver ske under den tid 

nybilsgarantin gäller. Förordning nr 1400/2002 säger visserligen att tillverkaren måste 

ge alla intresserade oberoende verkstäder fullständig tillgång till all teknisk information 

som krävs för att kunna serva motorfordon. I denna informationsplikt torde meddelande 

om ändrade bytesintervall för kamrem ingå, men det kan fortfarande krävas av den 

oberoende verkstaden att denne betalar för information om samma villkor ställs på de 

auktoriserade märkesverkstäderna. Det är dock möjligt att tänka sig att med information 

som krävs för att kunna serva motorfordon enbart menas ren kunskapsinformation på 

vilket sätt servicen skall utföras, till exempel hur ett byte av kamrem rent praktiskt går 

till och att information om ändrade bytesintervall ligger utanför denna 

informationsplikt. Jag kommer dock i nedanstående exempel förutsätta att information 

om ändrade intervall för kamremsbyte är sådan information som de oberoende 

verkstäderna har rätt att få ta del av.  

 

Låt oss tänka oss följande scenario: En bil omfattas av en nybilsgaranti och är av en 

modell för vilken bytesintervallen för kamremmen har ändrats. Bilen servas hos en 

oberoende verkstad på ett i det stora hela fackmannamässigt sätt. Denna verkstad är ej 

medveten om att kamremmen skall bytas vid ett tidigare bytesintervall än vad 

serviceboken föreskriver och gör således ej ett dylikt byte. Kamremmen brister strax 

efter service med totalt motorhaveri som följd. Kan säljaren av bilen tvingas betala för 

reparationen? Det är tveksamt om ett fel på bilen kan sägas föreligga i anledning av att 

bytesintervallen har förkortats. Bilen har servats enligt till synes godtagbara krav enligt 

serviceboken, men haveriet har uppstått på grund av att servicen har skett hos en 

oberoende verkstad utan kunskap om det förkortade bytesintervallet. Haveriet bör därför 

anses ligga utanför säljarens kontroll och ansvar och nybilsgarantin kan ej åberopas, 

såvida det inte skall krävas av generalagenten att denne informerar samtliga verkstäder i 

Sverige eller samtliga ägare till modellen ifråga att bytesintervallen för kamremmen har 

ändrats. Låt oss återigen lägga till en förutsättning, nämligen att informationen om det 

förkortade bytesintervallet ingår i ett paket med information för vilket samtliga 

intresserade verkstäder, såväl auktoriserade märkesverkstäder som oberoende, måste 

betala för. Den oberoende verkstaden i exemplet har inte köpt denna information. Det är 
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tveksamt om verkstaden vilken har utfört servicen kan belastas, denna har ju servat 

bilen såsom serviceboken föreskriver. Eventuellt kan den nya förordningens regler om 

ökad tillgång till teknisk information för oberoende verkstäder ligga den oberoende 

verkstaden i fatet, särskilt om informationen skall betalas för och verkstaden väljer att 

inte köpa den erbjudna informationen. Men om denna brist på kunskap hos den 

oberoende verkstaden medför att servicen inte kan anses ha skett på ett 

fackmannamässigt sätt är inte riktigt klart. Bilägaren kan vara den vilken skall bekosta 

reparationen, men frågan lämnas öppen. 

 

Alla oberoende verkstäder kan inte informeras om det ändrade bytesintervallet och jag 

anser det ej heller vara rimligt att tillverkaren eller generalagenten kontaktar samtliga 

ägare till berörd bilmodell angående förändringen av bytesintervall av kamremmen. Det 

bör inte vara konsumentens ansvar att känna till när kamremmen skall bytas. Den 

kunskapen skall verkstäderna inneha och därmed bör informationen ges till dem som 

utger sig för att kunna serva bilen fackmannamässigt. Samtliga oberoende verkstäder, 

vilka inte köper den information generalagenten erbjuder såväl auktoriserade 

märkesverkstäder som oberoende verkstäder, riskerar härmed att inte kunna konkurrera 

med det auktoriserade nätverket genom att kostnaderna för att köpa all nödvändig 

information kan bli för höga. De oberoende verkstäderna måste därför specialisera sig 

på ett eller ett par bilmärken. Härigenom försvinner samtidigt några av de fördelar den 

nya förordningen är tänkt att ge, nämligen oberoende verkstäders samma möjligheter att 

erbjuda med de auktoriserade märkesverkstäderna likvärdig service. Köparen bör 

således uppsöka auktoriserad märkesverkstad för att undvika dylika problem. 

 

I början av en ny bilmodells livscykel uppdagas ofta konstruktionsmissar, så kallade 

barnsjukdomar. Ibland skickar generalagenten en skrivelse till berörda bilägare och 

uppmanar dessa att uppsöka en märkesverkstad för att kostnadsfritt få felet åtgärdat. 

Ibland försöker tillverkaren/generalagenten hemlighålla konstruktionsfel och nöjer sig 

med att informera auktoriserade märkesverkstäder om felen och ålägger dem att för 

bilägaren kostnadsfritt och utan dennes kännedom byta ut vissa komponenter.71 En bil, 

vilken ej servats hos en auktoriserad märkesverkstad omfattas då ej av dessa åtgärder. 

Antag att felen inte visar sig förrän efter ett visst antal år eller efter ett visst antal körda 

                                                           
71 Många och troligen sanna rykten gör gällande att Volvo bytte åtskilliga manuella växellådor på Volvo 850 av 
årsmodellerna 1992 och 1993 utan att ägarna informerades om åtgärden. 
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mil och kanske under andre eller tredje ägarens innehav. Ägaren ansvarar i det fallet för 

reparationen om generalagenten ej i anledning av så kallad goodwill betalar för 

reparationen. Med problemet följer således att vi får en begagnatmarknad med bilar 

vilka har servats hos en auktoriserad märkesverkstad och därmed (troligtvis) är helt fria 

från att drabbas av de fel vilka kan uppstå på bilar servade hos annan än auktoriserad 

märkesverkstad. De senare bilarna bör rimligtvis ha ett lägre värde på 

begagnatmarknaden men exemplet visar också hur viktigt det är för den vilken köper en 

begagnad bil att ha kunskap om vikten av att service har skett hos en auktoriserad 

märkesverkstad. Om bilen har servats hos en auktoriserad märkesverkstad framgår 

tydligt av stämplarna i servicehäftet, men om bilen har servats hos en oberoende 

verkstad blir det omöjligt att av servicehäftet avgöra om bilen är servad på ett 

fackmannamässigt sätt eller inte. En bil vilken har servats på ett fackmannamässigt sätt, 

men ej hos en auktoriserad märkesverkstad bör rimligtvis ha ett lägre värde och i vissa 

avseenden kanske en sådan bil ej bör köpas, trots korrekt ifylld servicebok. Är bilen 

servad enligt servicehäftet men inte på ett fackmannamässigt sätt, hur nu det skall 

avgöras utan att bilen lämnas på ett konditionstest hos en verkstad, bör bilen enligt min 

åsikt inte köpas. Så bör framför allt vara fallet om en bilmodell visats vara behäftad med 

grava och/eller flera konstruktionsmissar. Konsumenten har hela tiden möjlighet att 

välja mellan att serva bilen hos en auktoriserad märkesverkstad eller inte, men följderna 

av att välja en oberoende verkstad bör kanske belysas bättre. Jag anser inte att man skall 

ålägga säljaren eller någon i tidigare led ansvar för bilar vilka ej servats hos en 

auktoriserad märkesverkstad om de anlitade oberoende verkstäderna ej har med 

auktoriserade märkesverkstäder likvärdig kompetens. Detta står ej i rimlig proportion 

med det ansvar tillverkaren eller säljaren bör ha. 

 

Det föreligger fortfarande starka skäl varför en bil alltid bör servas hos en auktoriserad 

märkesverkstad. Görs inte detta mister konsumenten en rad viktiga fördelar. Situationen 

för såväl konsumenter som oberoende verkstäder har dock i och med det nya 

gruppundantaget väsentligt förbättrats. 
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Om isen är tunn måste man gå fort. 
(ryskt ordspråk)  

 

6  Något om praxis inom EU 
 
Svensk praxis inom ämnet är inte särskilt omfattande och det viktigaste beslutet, MD 

1992:13, avgjordes innan införlivandet med svensk rätt av EG:s direktiv om oskäliga 

villkor i konsumentavtal. På gemenskapens officiella hemsida finns en länk till en 

officiell sammanställning av rättsfall inom konsumenträtten som belyser hur ämnet har 

behandlats i andra gemenskapsländer. Databasen med rättsfall kallas CLAB.72  En 

omfattande sökning har lett till att jag funnit fem rättsfall vilka belyser olikheter i hur 

eventuellt oskäliga avtalsvillkor gällande garantier inom motorfordonssektorn 

behandlas. Nedan följer kronologiskt en kort redogörelse för dessa fall. Jag har valt att 

döpa fallen till det nummer de har på CLAB:s hemsida. 

 

 

6.1 Det italienska rättsfallet IT000518 

 

Domstol: Tribunale di Torino, ordinanza, underinstans 

Datum:  1996-10-04 

Gällande: Kontraktsterm i linje med direktiv 93/13/EEG? 

Parter: Comitato Difesa Consumatori73 mot känd biltillverkare, marknadsrättsligt fall 

 

Fallet gällde huruvida vissa villkor för en garantis giltighet skulle anses som oskäliga 

och har stora likheter med i uppsatsen uppställd problemformulering. Bilens garanti 

upphörde att gälla om bilen inte lämnades till en auktoriserad märkesverkstad för 

service, reparation eller efterköpsservice samt om vissa av bilens komponenter 

modifierades utan tillverkarens godkännande. Direktiv 93/13/EEG hade införlivats med 

italiensk rätt, men domstolen kunde inte fälla ett avgörande i frågan, enär den italienska 

lagstiftningen krävde att ett beslut skulle vara föranlett av brådska. Fallet ansågs inte 

brådskande och villkoret inte oskäligt. Domstolen tillade att villkor av den sort vilken 

var för handen var av yttersta vikt för att tillförsäkra kvalitativa aspekter och att hänsyn 

                                                           
72 CLAB betyder European Database on Case Law concerning Unfair Contractual Terms och finns på 
https://adns.cec.eu.int/CLAB/SilverStream/Pages/pgHomeCLAB.html. Sökning gjord 2003-04-17. 
73 Fritt översatt till Utskottet för konsumentskydd, vilket bör motsvaras av Konsumentverket och heter numera 
Comitato Consumatori Altroconsumo. 
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måste tagas till den typ av vara för vilken avtalet gäller. Domstolen sade vidare att om 

villkoren hade funnits i ett avtal inom en bransch i vilken monopol rådde, hade villkoren 

möjligtvis kunnat anses som oskäliga. 

 

Enligt min mening är domstolens avslag av målet olyckligt och kan eventuellt bero på 

att Italien hade införlivat italiensk rätt med EG:s direktiv felaktigt.74 Av fallet framgår 

dessutom inte huruvida garantin var av ordinär eller utvidgad sort och fallet bör därför 

inte ges någon större betydelse. 

 

 

6.2 Det tyska rättsfallet DE001320 

 

Domstol: Överinstans 

Datum: 1997-02-27, fall 8 U 375/96 

Gällande: Kontraktsterm i linje med direktiv 93/13/EEG och otillåten enligt AGBG § 8? 

Parter: Kund mot återförsäljare, civilmål 

 

Fallet berör frågan huruvida villkor för en utvidgad garanti är oskäligt om det för 

garantins giltighet krävs service hos auktoriserad märkesverkstad. Konsumenten har 

erhållit en garanti vilken går utöver den garanti denne har enligt tysk lagstiftning. 

Domstolen ansåg att eftersom den utvidgade garantin var frivillig och försatte kunden i 

en bättre ställning än om garantin inte hade givits, kunde villkoret inte anses som 

oskäligt.  

 

Relevant artikel i direktivet för fallet är artikel nummer tre. Villkoret har inte ansetts 

strida mot AGBG75 av den anledning att AGBG enligt domstolen inte är tillämplig på 

villkor för garantier vilka ger konsumenten en förmån utöver lagen. I fallet nämns inte 

heller direktiv 93/13/EEG. Fallet är mer eller mindre identiskt med MD 1992:13, dock 

med den mycket betydelsefulla skillnaden att det är från ett datum efter utfärdandet av 

rådets direktiv 93/13/EEG. Enligt tysk domstol, tillika överinstans, har AGBG:s regler 

inte ansetts omöjliggöra villkor som kräver service hos auktoriserad märkesverkstad för 

giltigheten i en utvidgad garanti. 
                                                           
74 Italien har i mål C-372/99 den 24 januari 2002 fällts av Domstolen för att inte ha införlivat direktiv 
93/13/EEG korrekt. 
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6.3 Det italienska rättsfallet IT000715 

 

Domstol: Corte d’Appello di Torino, sentenza, överinstans 

Datum: 2000-02-22 

Gällande: Villkor gällande rostskyddsgarantis giltighet oskäligt 

Parter: Comitato Difesa Consumatori mot känd biltillverkare, marknadsrättsligt fall 

 

Den åttaåriga rostskyddsgarantin för tillverkarens bilar upphörde att gälla om bilen inte 

kontrollerades av en auktoriserad märkesverkstad tre eller fem år efter leveransdatum. 

Garantin täckte dessutom inte karossdelar vilka hade reparerats eller modifierats av en 

oberoende verkstad. Det senare villkoret ansågs vara dels oskäligt gentemot 

konsumenten och dels konkurrenssnedvridande om kunden inte hade möjlighet att 

reparera bilen hos en oberoende verkstad trots att originalreservdelar användes. 

 

 

6.4 De franska rättsfallen FR000928 & FR000946 

 

Domstol: Tribunal de grande instance de Grenoble, överinstans 

Datum: 2002-01-31, fall INC n°3712 och INC n°3713 

Gällande: Garantivillkor vilka kräver service hos auktoriserad märkesverkstad oskäliga 

Parter:  Union fédérale des consommateures de l’Isère mot i fall FR000928 S.A. Auto 

Dauphine, S.A. Galtier Liberation och S.A. Renault, samt i fall FR000946 

Société Bernard och Société Automobiles Peugeot, marknadsrättsliga fall 

 

Dessa två fall rör samma typ av villkor för en garantis giltighet, nämligen att garantin 

förföll om bilen ej servats hos auktoriserad märkesverkstad. Villkoren ansågs av 

domstolen vara oskäliga. I Renault-fallet hänvisade försvaret till en rekommendation 

79-0176 för garantier. Enligt den rekommendationen kunde villkor av denna typ anses 

skäliga om produkten var av avancerad design eller tekniskt avancerad. Något så 

vardagligt som en bil kunde dock inte komma i fråga för att omfattas av 

rekommendationen. 

 
                                                                                                                                                                          
75 Gesetz zur Regelung des Rechts der allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
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Referaten av fallen på CLAB:s hemsida förtäljer inte huruvida garantierna var av 

ordinär sort eller om de var utvidgade garantier. Eftersom inget större resonemang förs 

om garantierna utgår jag ifrån att det rörde sig om ordinära garantier. 

 

 

6.5 Diskussion kring de utländska fallen 

 

De rättsfall som är mest intressanta är dels det tyska, trots att det rör sig om ett civilmål, 

dels det senare av de bägge italienska. Direktivets77 regler skulle senast den 31 

december 1994 ha införlivats med medlemsstaternas lagstiftning och 1996 införlivades 

direktiv 93/13/EEG med den tyska AGBG, Gesetz zur Regelung des Rechts der 

allgemeinen Geschäftsbedingungen. AGBG är en särskild lag om standardavtal. Enligt 

Adlercreutz ger lagen god inblick i den problematik vilken kan uppstå vid användandet 

av standardavtal.78 Lagens syfte är att skydda motparten, vilken inte behöver vara 

konsument, till den som använder standardavtal och bör därmed anses till stor del kunna 

vara jämförlig med avtalsvillkorslagen. Enligt § 1 avser lagen standardiserade 

avtalsvillkor som inte varit föremål för individuell förhandling, liksom avtalsvillkor som 

utformats genom förhandlingar mellan partsorganisationer. Särskilt stränga regler 

uppställs för konsumentförhållanden, § 2. AGBG § 8 säger att lagens innehållskontroll 

avser bestämmelser i allmänna avtalsvillkor som avviker från eller kompletterar 

rättsregler. § 9 är lagens generalklausul och den säger att bestämmelser i allmänna 

avtalsvillkor är ogiltiga om de i strid med Treu und Glauben, tro och heder, oskäligt 

missgynnar användarens motpart. I samma paragraf beskrivs vad som skall menas med 

oskäligt missgynnande, nämligen 1) när en bestämmelse inte är förenlig med 

lagstiftningens grundtankar eller 2) så inskränker väsentliga rättigheter eller 

förpliktelser som följer av avtalets natur att uppnåendet av avtalets ändamål äventyras. 

 

Det är svårt att avgöra hur stor vikt som överlag skall läggas vid utländska rättsfall och 

vad gäller det tyska rättsfallet så är det osäkert om AGBG stod helt i överensstämmelse 

med direktiv 93/13/EEG vid tidpunkten för tvisten. Om den tyska lagen stod helt i 

överensstämmelse med direktivet är utgången i fallet till stor fördel för dem vilka 

                                                                                                                                                                          
76 Recommendation n°79-01 de la Commission des clauses abusives relative aux clauses abusives intégrées 
dans les contrats de garantie. 
77 Rådets direktiv 93/13/EEG. 
78 Adlercreutz s. 377 ff. 
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utfärdar villkorade garantier eftersom det villkor om vilket det tvistades ej ansågs vara 

oskäligt. Detta skulle kunna ge indikationer på att MD 1992:13 ej har spelat ut sin roll. 

Men samtidigt är domslutet ej konformt med kommissionens uttalande i den förklarande 

broschyren till förordning nr 1400/2002. Om AGBG inte hade hunnits anpassas till 

direktivets regler kan eventuellt såväl det tyska rättsfallet som MD 1992:13 helt bortses 

från. 

 

Det italienska fallet, IT000715, är mycket intressant eftersom det ger upphov till ett 

förslag på hur utvidgade garantier skulle kunna villkoras utan att villkoren snedvrider 

konkurrensen i alltför stor grad, nämligen att bilen under garantiperioden får servas av 

oberoende verkstäder utan att garantin förfaller med kravet att endast originaldelar 

används. Dessvärre skulle troligen ett sådant villkor vara otillåtet eftersom det hindrar 

reparatörens frihet att välja varifrån denne vill köpa delar. Ett sådant villkor är förbjudet 

enligt artikel 4.1 k i förordning nr 1400/2002 om det riktas till en auktoriserad 

märkesverkstad.  Om villkoret riktas till en oberoende verkstad, vilken per definition 

inte ingår i tillverkarens auktoriserade nätverk, skulle det även medföra tämligen 

omfattande praktiska problem. Det skulle av denna anledning bli mer eller mindre upp 

till konsumenten att kontrollera att endast originalreservdelar används. 
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Lagen består av erfarenheter utvecklade med hjälp av 
förnuftet och ständigt tillämpad på ytterligare 
erfarenheter. (Roscoe Pound) 

 
7 Analys och slutsats 
 
7.1 När är avtalsvillkoret oskäligt? 

 

7.1.1 Vilken typ av oskälighet skall analyseras? 

  

I enlighet med definitionen av vad som är att anse som oskäligt och de tre olika typerna 

av oskälighet skall bestämmas vilken typ av oskälighet det skulle kunna handla om för 

den i uppsatsen uppställda problemformuleringen. Avseende den första typen av 

oskälighet har redan konstaterats att villkoret är svårt att betrakta som oskäligt per se, 

det finns inga tvingande konsumenträttsliga regler vilka förbjuder ett dylikt villkor. Den 

enda möjligheten som jag finner trolig för att villkoret skulle vara oskäligt per se är om 

villkoret skulle strida mot konkurrensbegränsningsreglerna, se nedan. Ej heller är 

villkoret oskäligt på grund av det skulle vara oklart formulerat. Tvärtom är villkoret 

mycket tydligt och ingen bör kunna missförstå dess innebörd. Vad som således i detta 

kapitel först skall utredas och argumenteras kring är vid vilka tillfällen villkoret avviker 

från dispositiva regler och om den avvikelsen leder till att villkoret blir att anse som 

oskäligt. Vid denna bedömning finns möjlighet att ta många aspekter i beaktande, till 

exempel pris. Innan denna bedömning görs tänker jag ta upp de språkmässiga 

skillnaderna som föreligger mellan direktivet och avtalsvillkorslagen. Därefter skall 

analyseras den eventuella inverkan förordning nr 1400/2002 har på 

oskälighetsbedömningen. 

 

 

7.1.2 Språklig skillnad mellan avtalsvillkorslagen och direktiv 93/13/EEG 

 

Vad menar lagstiftaren egentligen med att ett förbud mot ett avtalsvillkor skall vara 

”påkallat från allmän synpunkt eller annars ligger i konsumenternas eller 

konkurrenternas intresse”? Att förbudet skall vara ”påkallat från allmän synpunkt” är ett 

stadgande som fanns redan i den gamla avtalsvillkorslagen. I propositionen till den nya 

avtalsvillkorslagen hänvisas till proposition 1971:15 angående stadgandet och det skall 
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tolkas som att ett ingripande från Marknadsdomstolens sida enbart är aktuellt om ett 

beslut kan få prejudicerande betydelse i ett stort antal fall.79 Det talas till exempel om 

villkor som systematiskt skulle kunna användas under liknande förhållanden. Vidare 

sägs i propositionen att ett förbud i konsumenternas eller konkurrenternas intresse 

rimligtvis måste vara påkallat från allmän synpunkt, vilket jag tolkar som att det goda 

för konsumenter eller konkurrenter går hand i hand med det allmännas goda. Varför 

lagstiftaren valt att säga samma sak med två olika formuleringar i en och samma 

mening kan dock inte ligga i konsumenternas intresse, eftersom lagtexten enligt min 

mening härmed blir mer svårtolkad.  

 

Vad gäller valet att skriva "eller" istället för att följa direktivets lydelse ”och” förklaras i 

propositionen med att direktivet inte kan ges den mening att ett ingripande från 

Marknadsdomstolen med stöd av avtalsvillkorslagen i samtliga fall måste ligga i såväl 

konsumenternas som konkurrenternas intresse.80 Som exempel ges att en näringsidkare i 

en monopolsituation använder sig av ett oskäligt avtalsvillkor.81 I en monopolsituation 

kan det inte finnas något intresse från konkurrenter, eftersom dessa ej existerar.  

 

Avseende den omvända situationen, att ett ingripande enbart skulle ligga i 

konkurrenternas intresse, uttalas att en sådan situation enbart bör kunna inträffa i 

undantagsfall.82 Men vad gäller den i uppsatsen uppställda problemformuleringen har vi 

kanske ett sådant undantagsfall för handen. Att service skall utföras hos auktoriserad 

märkesverkstad allena, kan inte alltid anses ligga konsumenterna till last även om så 

ofta är fallet. Däremot är villkoret konkurrenssnedvridande. Oberoende verkstäder 

undantages i anledning av ett dylikt villkor möjlighet att utföra service på samtliga bilar 

för vilka köparna önskar tillgodogöra sig en utvidgad garanti. Har inte lagstiftaren i och 

med detta val av konjunktion försatt sig i en delikat knipa? Avtalsvillkorslagen har som 

uttalat syfte att skydda konsumenter mot oskäliga avtalsvillkor.83 I detta fall skulle ett 

ingripande eventuellt inte gynna konsumenterna utan enbart konkurrenterna till den som 

utställt den utvidgade garantin, om ett förbud medför att utvidgade garantier försvinner 

från marknaden. Ett ingripande skulle kunna vara möjligt rent lagtekniskt, men det står 

                                                           
79 Se proposition 1994/95:17 s. 66 f. 
80 Proposition 1994/95:17 s. 67. 
81 Proposition 1994/95:17 s. 67. 
82 Proposition 1994/95:17 s. 90. 
83 Proposition 1994/95:17 s. 17. 
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inte helt i samklang med lagens syfte. Ett ingripande mot vad som bör beskrivas 

otillbörlig, men kanske ändock berättigad, konkurrenssnedvridning bör enligt min 

mening inte ske med hjälp av avtalsvillkorslagen, utan istället ske genom användning av 

rent konkurrensrättslig lagstiftning. Om Sveriges och EG:s lagstiftning idag inte skulle 

ge sådan möjlighet och enligt min mening kanske inte heller bör göra det i det här fallet, 

kan den bristen inte rättfärdiga ett ingripande i konkurrenternas syfte om konsumenterna 

skulle förlora på ingripandet. Å andra sidan har lagen som syfte att verka för 

konsumenternas skydd och härmed kanske det inte spelar någon roll vilken lag man 

väljer att använda för att förbjuda villkor med negativa effekter. Klart är dock att utan 

villkoret att service skall ske hos auktoriserad märkesverkstad har tillverkaren inte lika 

stort intresse att erbjuda en utvidgad garanti. Det skulle inte vara ekonomiskt 

försvarbart, även om långa garantier säkert kan användas som konkurrensmedel i sig 

genom att locka konsumenter att köpa en bil till vilken det erbjuds generösa garantier. 

 

Vid införlivandet med svensk rätt av EG:s direktiv om oskäliga villkor i konsumentavtal 

har således lagstiftaren avvikit från den ursprungliga texten på ett kanske olämpligt sätt. 

Direktiv 93/13/EEG är visserligen ett minimidirektiv och någon reell skyldighet att 

använda exakt samma ordval som i direktivet föreligger ej. Däremot får 

konsumentskyddet i den nationella lagstiftningen inte bli mindre omfattande. Dock 

förefaller inte ett ingripande med stöd av avtalsvillkorslagen enbart i konkurrenternas 

intresse som troligt eftersom det strider mot avtalsvillkorslagens syfte. Vidare kan 

visserligen sägas att en ökad konkurrens normalt är bra för konsumenterna, enär en väl 

fungerande marknad med effektiv konkurrens ofta torde leda till såväl lägre priser som 

bättre kvalitet på tjänster eller varor och här även bättre möjligheter att serva bilen inom 

rimlig tid. Men återigen kommer jag till samma slutsats, tillåts inte tillverkarna att 

uppställa krav på att service skall ske hos en auktoriserad märkesverkstad för den 

utvidgade garantins giltighet, har tillverkarna heller inget större intresse av att lämna en 

sådan garanti. Därmed riskeras att de utvidgade garantierna försvinner från marknaden 

och för konsumenterna kommer inget gott ur den situationen. Konsumenterna har 

fortfarande möjlighet att välja huruvida de vill kunna utnyttja den erbjudna utvidgade 

garantin eller inte. Garantin är inte påtvingad utan bör ses som ett erbjudande från 

säljarens sida och det är valfritt för konsumenten om denne verkligen vill utnyttja 

garantin. 
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7.2 När kan avtalsvillkoret vara oskäligt? 

 

7.2.1 Långt avstånd till auktoriserad verkstad 

 

I MD 1992:13 stödde KO sin talan på att villkoret skulle anses som oskäligt till exempel 

på grund av att det tvingade Mazda-ägare att oavsett avstånd till en auktoriserad 

märkesverkstad uppsöka sådan verkstad. Att kunden tvingas uppsöka en auktoriserad 

märkesverkstad på ett orimligt långt avstånd från hemorten för att bibehålla den 

utvidgade garantin skulle kunna utgöra ett skäl för att anse villkoret som oskäligt i 

förhållande till konsumenten. Att företa en sådan resa kräver såväl tid som pengar, i 

form av frånvaro från jobb samt milkostnad för bilen. Till exempel beräknas en ny Saab 

9-5 kombi eller Volvo V70 kosta i genomsnitt cirka 40 – 45 kronor per mil att köra 

under de tre första åren.84 Var går gränsen för vad som skall anses vara ett rimligt 

avstånd? Den frågan är inte särskilt lätt att besvara, men låt oss säga att 50 kilometer 

inte är en oresonligt lång sträcka att köra för att få bilen servad. Kanske till och med 100 

kilometer skall godtagas?85 Sverige är ett land med många mindre orter till vilka det kan 

vara tämligen långa avstånd till en större stad, men med ett avstånd av 100 kilometer 

enkel sträcka och med en milkostnad på 40 kronor skulle enbart transportkostnaderna 

uppgå till 800 kronor tur och retur. Utöver denna kostnad tillkommer kostnaden för 

service samt eventuell ledighet från arbete. Det blir således ekonomiskt mycket 

kännbart för konsumenten att uppsöka en auktoriserad märkesverkstad, vid så långa 

avstånd blir enbart transportkostnaderna väldigt höga. Det förefaller mycket svårt att 

ange ett specifikt avstånd där gränsen för vad som skall anses vara oskäligt överskrids.  

 

Skall åtskillnad således göras beroende på konsumentens bostadsort? Förhållandena i 

Skåne och Norrland är tämligen väsensskilda. Samtidigt kan ett långt avstånd till en 

auktoriserad märkesverkstad generellt sett inte anses göra villkoret oskäligt. Ett exempel 

kan vara att bilen är av ett exklusivt märke vilket enbart säljs på ett fåtal orter i 

Sverige.86 Vid köp av en sådan bil bör konsumenten rimligtvis kunna räkna med att en 

auktoriserad märkesverkstad inte finns i alla större orter i landet eller på landsorten 

överhuvudtaget. Enligt min mening är faktorn vad som bör anses vara ett rimligt 

                                                           
84 Se Teknikens Värld nr 23 2002 s. 58. Att jag har valt dessa två bilmodeller som exempel beror på att de är 
bland de bäst säljande bilmodellerna i Sverige. 
85 Med exemplens avstånd menar jag enkel sträcka. 
86 Till exempel Lamborghini som bara har en auktoriserad återförsäljare i Sverige, belägen i Vetlanda. 
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avstånd en omständighet som inte är generellt tillämpbar ur en marknadsrättslig 

synvinkel. Ett rimligt avstånd till en auktoriserad märkesverkstad blir troligtvis inte lika 

långt för en ägare till en Volvo som för en ägare till en Ferrari. Ur en marknadsrättslig 

synvinkel kan inte ett långt avstånd ses som ett oskäligt villkor enär ett eventuellt långt 

avstånd rimligtvis varierar från fall till fall. Enskilda förhållanden skall hållas i 

bakgrunden vid en marknadsrättslig analys av oskälighetsrekvisitet och ett långt avstånd 

blir närmast att betrakta som ett förhållande vilket eventuellt skulle kunna åberopas i ett 

civilrättsligt fall. För att återknyta till förarbetena till avtalsvillkorslagen så sägs 

uttryckligen att denna lag tar sikte på en typiserad bedömning av om villkoret är 

oskäligt mot konsumenterna som ett kollektiv.87 Mot den bakgrunden kan inte ett långt 

avstånd till en auktoriserad märkesverkstad betraktas som oskäligt annat än i ett 

specifikt fall, eller för ett specifikt bilmärke, med hänsyn tagen till vad för slags 

bilmärke det rör sig om. Men ett långt avstånd till en auktoriserad märkesverkstad bör 

ändock uppvägas av att kunden får en förmån denne annars inte skulle ha haft. Den 

utvidgade garantin skulle troligtvis inte erbjudas konsumenterna utan villkoret att 

service skall ske hos en auktoriserad märkesverkstad. Att avstånden för att uppsöka en 

auktoriserad märkesverkstad skiljer sig åt beroende på var i landet konsumenten bor är 

ett faktum vilket ej bör göra villkoret oskäligt generellt.  

 

 

7.2.2 Orimlig prissättning hos de auktoriserade märkesverkstäderna 

 

I MD 1992:13 stödde KO sin talan på att villkoret skulle anses som oskäligt enär det 

tvingade Mazda-ägare att oavsett kostnad vända sig till auktoriserade Mazda-verkstäder 

för service om ägarna önskade behålla den erbjudna utvidgade garantin. Det är inte 

omöjligt att många, för att inte säga flertalet, bilägare servar sina bilar hos auktoriserade 

märkesverkstäder trots kanske närmast orimligt höga kostnader, men intalar sig själva 

att dessa höga servicekostnader är en naturlig följd av att äga en bil. Kanske ondgör de 

sig över kostnaderna, men fortsätter att vid varje servicetillfälle boka tid hos en 

auktoriserad märkesverkstad. Att de genomsnittliga priserna hos de auktoriserade 

märkesverkstäderna verkligen är högre jämfört med priserna hos oberoende verkstäder 

har fastslagits i en undersökning publicerad i kommissionens utvärdering av det tidigare 

                                                           
87 Proposition 1971:15 s. 19 f, 32 f och 62 f. 
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gruppundantaget för motorfordonssektorn.88 Men rapporten visar också att personalen 

oftast är bättre utbildad hos de auktoriserade märkesverkstäderna. Personalen där måste 

vara experter på bilmärket för vilket verkstaden är auktoriserad. Dessutom satsar dessa 

verkstäder mer pengar på investeringar i ny teknik. De oberoende verkstäderna ges 

numera i och med det nya gruppundantaget för motorfordonssektorn lika rätt att skaffa 

utbildning, information och verktyg för att kunna utföra service jämförbar med de 

auktoriserade verkstäderna. Denna rätt till likabehandling och det faktum att bilar är 

tekniskt komplicerade varor vilka vid vissa tillfällen, men inte alltid, behöver underhåll 

av experter kan enligt min mening inte göra det oskäligt att kräva service hos 

auktoriserade märkesverkstäder för giltigheten av en utvidgad garanti i anledning av 

ibland högre priser hos de auktoriserade märkesverkstäderna. 

 

Det är möjligt att det eventuellt går att undersöka exakt hur mycket dyrare service är hos 

en auktoriserad märkesverkstad jämfört med service hos en oberoende verkstad och 

därigenom eventuellt komma till en annan slutsats i frågan, men uppsatsen ger inte 

möjlighet till en sådan omfattande undersökning. Jag tror heller inte att det alltid är 

dyrare att serva en bil hos en auktoriserad märkesverkstad jämfört med hos en 

oberoende verkstad. I enskilda, eller till och med många, fall är det troligtvis så, men 

den extra kostnad det medför att serva bilen hos en auktoriserad märkesverkstad bör 

ändå uppvägas av att konsumenten hamnar i en bättre ställning jämfört med om ingen 

utvidgad garanti hade lämnats överhuvudtaget. Dessutom är även eventuellt höga 

kostnader hos en auktoriserad märkesverkstad att betrakta som en omständighet vilken 

varierar från fall till fall. Det är således svårt att använda detta argument som generellt 

tillämpbart eftersom det här föreligger stora skillnader mellan de olika auktoriserade 

märkesverkstäderna. 

 

  

7.2.3 Långa väntetider för service 

 

Såväl pris som andra omständigheter skall tas hänsyn till vid bedömningen av huruvida 

ett avtalsvillkor är oskäligt eller inte. Det betyder att en totalbedömning av 

                                                           
88 Report on the evaluation of Regulation (EC) No 1475/95 on the application of Article 85(3) of the Treaty to 
certain categories of motor vehicle distribution and service agreements, COM(2000)743 final. 
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avtalsvillkoret måste göras.89 Det kan mycket väl hävdas att det vore oskäligt gentemot 

konsumenten att denne måste vänta tre månader för service hos en auktoriserad 

märkesverkstad, om en oberoende verkstad kan utföra service samma dag och dessutom 

lika bra som den auktoriserade märkesverkstaden. Långa väntetider för service skulle 

mycket väl kunna utgöra en sådan omständighet att avtalsvillkoret blir oskäligt – i det 

enskilda fallet. Rent marknadsrättsligt anser jag att man inte kan hävda att långa 

väntetider gör villkoret oskäligt. Långa väntetider föreligger inte generellt, utan enbart i 

undantagsfall. Genom att det vid oskälighetsbedömningen skall göras en typiserad 

bedömning av om villkoret är oskäligt mot konsumenterna är det omöjligt att hävda att 

enbart på grund av att vissa märken har problem med efterköpsservice förbjuda 

avtalsvillkoret att service måste ske hos en auktoriserad märkesverkstad för den 

utvidgade garantins giltighet för samtliga bilmärken. Återigen hamnar vi i den 

situationen att i ett visst enskilt fall skulle långa väntetider för service kunna göra 

villkoret oskäligt, men inte rent marknadsrättsligt. 

 

 

7.2.4 Andra möjligheter till oskälighet 

 

Om konsumenten för den utvidgade garantins giltighet utöver service hos en 

auktoriserad märkesverkstad även tvingas att köpa en annan vara eller tjänst från 

företaget torde ett sådant villkor betraktas som oskäligt. Som exempel kan ges att 

tillverkaren kräver att konsumenten för att kunna åtnjuta den utvidgade garantin tvingas 

teckna en försäkring för bilen utgiven av tillverkaren eller att konsumenten tvingas 

öppna ett konto med ett till detta kopplat kreditkort i en till tillverkaren ansluten bank. 

Försäkringen eller kreditkortet har inget direkt samband med hur bilen sköts. Dessa två 

bivillkor kan inte på något sätt påverka funktionen av bilen och därmed bör det anses 

som oskäligt gentemot konsumenten om denne tvingas ingå avtal om tjänster vilka 

ligger utanför bilens skötsel eller användning.  

 

Men som jag tidigare har påpekat är den utvidgade garantin ett från säljarsidan frivilligt 

åtagande. Kan då inte denne uppställa mer eller mindre vilka villkor som helst? Ingen 

tvingas ju till att köpa bilen eller ta den utvidgade garantin i anspråk. Det senare 

argumentet faller dock på sin egen orimlighet. Ingen tvingas till att köpa en liter 
                                                           
89 Ds 1994:29 s. 83. 
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standardmjölk, men det skulle anses vara oskäligt om konsumenten inte fick köpa 

mjölken utan att samtidigt köpa en liter jordgubbar, även om kombinationen av dessa är 

att rekommendera! Således bör extra förpliktelser som inte har samband med skötseln 

av bilen anses göra villkoret oskäligt. 

 

 

7.2.5 Sammanfattning av ovanstående resonemang 

 

De möjliga situationer som skulle kunna bidra till att villkoret att service måste ske hos 

en auktoriserad märkesverkstad för en utvidgad garantis giltighet är att betrakta som 

oskäligt är således när villkor uppställs som inte har något direkt samröre med bilens 

användning eller skötsel. Sådana bivillkor bör kunna bortses ifrån utan att den utvidgade 

garantin går förlorad. I övrigt kan jag inte finna jag några avvikelser från dispositiva 

regler som gör att den rimliga balansen mellan konsument och näringsidkare förskjuts i 

så stor grad att villkoret i skall oskälighetsförklaras och förbjudas av 

Marknadsdomstolen. 

 

Eftersom det av de anförda skälen har visats att villkoret inte är oskäligt är det för 

oskälighetsbedömningen egalt huruvida servicen skulle utföras kostnadsfritt eller inte. 
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7.3 Förordning nr 1400/2002 och dess betydelse för oskäliga villkor 

 

För så kallad rutinservice stod redan klart att konsumenten inte behöver anlita en 

auktoriserad märkesverkstad för att en vanlig garanti skall ha fortsatt giltighet. Men i 

och med kommissionens uttalande i den förklarande broschyren till förordning nr 

1400/2002, synes tillverkaren ej heller kunna kräva att bilen skall servas hos en 

auktoriserad märkesverkstad om en utvidgad garanti lämnas. Kommissionens 

grundtanke bakom uttalandet synes för mig fullkomligt logisk, med tanke på att 

förordningen föreskriver att oberoende verkstäder skall ha möjlighet att få tillgång till 

samma tekniska information, felsökningsutrustning, annan utrustning, verktyg inklusive 

all relevant programvara och utbildning som krävs för reparation och underhåll av 

motorfordon som de auktoriserade märkesverkstäderna.90 Kommissionen torde enligt 

mig mena att tillverkaren härmed inte kan kräva att service skall ske hos auktoriserad 

märkesverkstad med hänvisning till att dessa innehar utrustning och personal kompetent 

att klara service på sätt som oberoende verkstäder inte kan erbjuda. I och med att de 

oberoende verkstäderna skall kunna ge med de auktoriserade märkesverkstäderna 

likvärdig service, torde således enligt min tolkning av kommissionens uttalande inga 

giltiga skäl finnas för att villkora garantier på det sätt som skett tidigare, det vill säga att 

det inte finns anledning att kräva service hos en auktoriserad märkesverkstad för en 

utvidgad garantis giltighet.  

 

I MD 1992:13 angavs som skäl för villkorets berättigande att en auktoriserad 

märkesverkstad innehar specialistkompetens på ett visst bilmärke och villkoren för 

garantins giltighet uppvägdes av att konsumenten försattes i en bättre ställning än om en 

utvidgad garanti ej hade lämnats. Genom att förordningen ger oberoende verkstäder lika 

tillång till utbildning och utrustning finns inte längre, enligt min tolkning av 

kommissionens uttalande, lika starka skäl för att anlita en auktoriserad märkesverkstad. 

Vid en utvidgad nybilsgaranti eller annan garanti med lång giltighetstid, skulle ett 

villkor som kräver service hos en auktoriserad märkesverkstad i än högre grad icke vara 

önskvärt, eftersom garantin sträcker sig över en längre tidsperiod.91 Konsumenten skulle 

härmed tvingas att uppsöka en auktoriserad märkesverkstad under upp till bilens totala 

livslängd, om denne önskar behålla den erbjudna utvidgade garantin. Följden torde bli, 

                                                           
90 Skäl 26 i ingressen till och artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1400/2002. 
91 Till exempel Mercedes-Benz 30-åriga garanti. 
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om konsumenten väljer att uppsöka en auktoriserad märkesverkstad, att oberoende 

verkstäder helt undantages möjligheten att reparera och serva bilar av de märken för 

vilka utvidgade villkorade garantier gäller.  

 

Att villkor som ovan beskrivits kan ha en negativ effekt på konkurrensen inom 

marknaden för efterköpsservice är klarlagt. Oberoende verkstäder går miste om 

möjligheten att utföra service på alla de bilar för vilka dessas ägare önskar bibehålla 

utfästa garantier. Jag är dock inte helt överens med kommissionen. Att oberoende 

verkstäder skall ges möjlighet att erhålla med de auktoriserade verkstäderna likvärdig 

utrustning och teknisk information, innebär inte per automatik att alla oberoende 

verkstäder kommer att göra så. Vid en tvist i anledning av fel på en bil vilken omfattas 

av en utvidgad garanti, måste undersökas huruvida den verkstad, om denne är 

oberoende, verkligen har utnyttjat möjligheterna att skaffa sig med de auktoriserade 

märkesverkstäderna likvärdig kompetens. Om så ej är fallet, anser jag det vara tveksamt 

om den oberoende verkstaden verkligen har kunnat serva bilen på ett fackmannamässigt 

sätt. För enkelhetens skull och utan att det bereder konsumenten några större nackdelar, 

finns av detta skäl ingen anledning att anse att villkor, vilka stadgar att en utvidgad 

garanti förfaller om bilen ej servas hos en auktoriserad märkesverkstad, skulle kunna 

anses oskäliga. Konsumenten har hela tiden valfriheten huruvida den erbjudna 

utvidgade garantin skall utnyttjas eller inte. Med tanke på moderna bilars komplexitet 

bör rimligtvis kunna krävas att för garantier gällande under fem, eller till och med trettio 

år, bilen servas av garanterat kompetenta verkstäder. Som en alltid garanterat kompetent 

verkstad kan med största säkerhet enbart en auktoriserad märkesverkstad förutsättas 

vara. 

 

Uttalandet i den förklarande broschyren till förordning 1400/2002 att service ej behöver 

ske hos en auktoriserad märkesverkstad för utvidgade garantiers giltighet är mycket 

intressant. Jag instämmer med kommissionen i avseendet att konkurrensen mellan 

oberoende verkstäder och auktoriserade märkesverkstäder påverkas negativt om service 

måste ske hos auktoriserade märkesverkstäder, men är det även till nackdel för 

konsumenterna att uppställa villkoret? De erhåller ju en förmån de annars inte skulle ha 

haft. 
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Men vad skulle hända om samtliga biltillverkare erbjöd konsumenterna utvidgade 

garantier? Betänk även vad som skulle hända om alla konsumenter väljer att acceptera 

villkoret att enbart serva bilen hos en auktoriserad märkesverkstad. Viktigt att komma 

ihåg är att ett ingripande från Marknadsdomstolens sida är aktuellt om ett beslut kan få 

prejudicerande betydelse i ett stort antal fall. Om dessa utvidgade garantier har en 

giltighetstid på upp till 30 år, det vill säga 10 år mer än vad som, enligt min mening, är 

att anse som en relativt normal livslängd för en bil, får de oberoende verkstäderna 

enbart möjlighet att serva de bilar för vilka garantin har gått ut eller de bilar vars ägare 

inte ämnar nyttja den utvidgade garantin. Men finns det egentligen anledning att föra 

diskussionen till denna yttersta och kanske verklighetsfrämmande spets? Kan man inte 

helt enkelt fråga sig om tillverkaren har rätt att ställa vilka villkor som helst och sedan 

försvara dessa villkor med att konsumenten får en fördel denne annars inte skulle ha 

haft?  

 

Valet mellan att tillåta villkoren, trots att servicen kan bli dyrare och mer tidskrävande 

för konsumenten än vad som är nödvändigt samt snedvrida konkurrensen och att 

förbjuda villkoren och därmed riskera att de utvidgade garantierna försvinner från 

marknaden är inte helt lätt. Å ena sidan måste hänsyn tas till att konsumenten faktiskt 

erhåller en fördel denne annars inte skulle ha haft. Å andra sidan kan hävdas att 

villkoren för denna fördel är oskäligt betungande. Om nu de oberoende verkstäderna ges 

möjlighet att erhålla samma typ av felsökningsutrustning, kunskap, reservdelar etcetera, 

är då inte de oberoende verkstäderna att betrakta som likvärdiga med de auktoriserade? 

Är verkligen dagens bilar så komplicerade att enbart speciellt utvalda skall kunna serva 

dem samt måste serva dem för att de skall hålla under fem år? Felsökning på en modern 

bil går i princip och lite förenklat ut på att bilens dator kopplas med en kabel till en 

dator i en verkstad. Felet på bilen finns sedan att utläsa i en dialogruta på datorskärmen. 

Om det sedan skulle visa sig vara ett programvarufel är det bara för verkstadspersonalen 

att ”ladda ner” rätt programvara från tillverkaren via Internet. Vad jag vill säga med 

detta är att det är tveksamt om tillverkarnas argument att bilar är så komplicerade att de 

måste underhållas på en auktoriserad märkesverkstad för att fungera felfritt under fem 

år räknat från leveransdatum är hållbart. Kan inte ett sådant argument vändas mot 

tillverkaren och användas för att ifrågasätta bilens byggkvalitet?  
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Att tillverkarna vidhåller att service måste utföras av en auktoriserad märkesverkstad 

beror med största sannolikhet på att tillverkarna helt enkelt tjänar stora pengar på att 

bilen servas inom det auktoriserade nätverket. Skall tillverkarna få fortsätta med dessa 

lukrativa affärer trots att konsumenterna eventuellt förlorar på att välja att utnyttja den 

utvidgade garantin genom ibland högre priser för service och/eller långa avstånd till en 

auktoriserad märkesverkstad? Till slut tror jag att jag har resonerat mig fram till samma 

synpunkt som kommissionen, det vill säga att villkoret att service måste ske hos en 

auktoriserad märkesverkstad för en utvidgad garantis giltighet är oskäligt mot 

konsumenterna i den mån att det faktiskt förtar dem deras möjlighet, jag vill inte säga 

rätt, att serva bilen hos en oberoende verkstad samt framför allt att villkoret hindrar de 

oberoende verkstäderna från att konkurrera med de auktoriserade märkesverkstäderna. 

Eftersom det ligger i konsumenternas och konkurrenternas intresse att förbjuda dessa 

villkor är det kanske dags att göra så. 

 

Genom att förordningen skall ge de oberoende verkstäderna samma förutsättningar som 

de auktoriserade märkesverkstäderna för att konkurrera på marknaden för efterservice 

torde det för konsumenterna finnas andra möjligheter än att serva bilen hos en 

auktoriserad märkesverkstad för att kunna garantera bilens funktion. Ett exempel är att 

bilen servas på ett fackmannamässigt sätt hos en oberoende verkstad men att enbart 

originalreservdelar eller delar med motsvarande kvalitet får användas under 

garantiperioden. Härigenom tillförsäkras att bilen fungerar på ett godtagbart sätt samt 

att kunden får en ökad valmöjlighet avseende var bilen skall servas. Dessutom ges de 

oberoende verkstäderna möjlighet att konkurrera med de auktoriserade 

märkesverkstäderna. Men inte heller denna lösning är perfekt ur konkurrenssynpunkt. 

Tillverkare av reservdelar vilka inte är original eller av motsvarande kvalitet undantas 

härigenom möjligheten att leverera delar och den oberoende reparatören förlorar sin rätt 

att välja varifrån denne skall köpa delar. Dessutom minskar, eller rent av försvinner, 

incitamenten från biltillverkaren att erbjuda en utvidgad garanti om tillverkaren inte kan 

tjäna pengar på att bilen servas inom det auktoriserade nätverket. Ja, i vilken ände man 

än väljer att fylla korven från så gäller det att den andre är hopsnörd så att innehållet 

inte rinner ut. 

 

Att kommissionens uttalande således är välgrundat är härmed fastställt. Vad som ännu 

inte är klarlagt är på vad kommissionens uttalande stöds. Jag instämmer mer eller 
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mindre med Patrik Gunnarssons uttalande angående tillämpligt lagstöd. Som ovan har 

redovisats innebär dock inte det faktum att oberoende verkstäder skall ges med de 

auktoriserade märkesverkstäderna samma tillgång till verktyg etcetera ett direkt förbud 

för villkor som stadgar att service måste utföras hos en auktoriserad märkesverkstad för 

en utvidgad garantis giltighet. Enligt EGF artikel 249.2 äger förordningar allmän 

giltighet och är till alla delar bindande och direkt tillämpliga i varje medlemsstat. Med 

direkt tillämplig skall förstås direkt effekt, det vill säga att förordningen kan ge upphov 

till individuella rättigheter och skyldigheter och göras gällande av enskilda inför 

nationella domstolar och myndigheter, men förordningen måste vara så pass klar och 

tydlig att den inte kan missförstås.92 Att förordningen skall till alla delar vara bindande 

tolkar jag som att skälen i ingressen till förordningen skall med artiklarna tillmätas 

likvärdig betydelse. Detta har dock ingen betydelse för frågan huruvida förordningen 

förbjuder villkor som stadgar att service måste ske hos en auktoriserad märkesverkstad 

för en utvidgad garantis giltighet. Varken skälen i ingressen till förordningen eller 

artiklarna i förordningen förbjuder dylika villkor, de stadgar enbart att oberoende 

verkstäder skall ges samma tillgång till information, verktyg etcetera som de 

auktoriserade märkesverkstäderna. Jag är inte helt tillfreds med svaret att förordningen i 

sig skulle kunna användas för att förbjuda de oskäliga villkoren.  

 

Men förordningens syfte har ändå betydelse för utgången av frågeställningen. Genom 

att de oberoende verkstäderna ges samma tillgång till information och verktyg bör de 

anses ha med de auktoriserade märkesverkstäderna likvärdig kompetens, om de 

oberoende verkstäderna anskaffar den nödvändiga kunskapen för att kunna serva bilar 

på samma sätt som auktoriserade märkesverkstäder. Härmed är det oväsentligt för 

konsumenten huruvida service sker hos en auktoriserad märkesverkstad eller en 

oberoende verkstad med samma kompetens som en auktoriserad märkesverkstad. 

Kvaliteten på servicen bör anses vara likvärdig och att förbjuda service hos oberoende 

verkstäder bör anses vara oskäligt för konsumenten enligt avtalsvillkorslagen. Att inte 

förbjuda villkoren av den anledning att alla oberoende verkstäder ej skaffar med de 

auktoriserade märkesverkstäderna likvärdig kompetens, är ett argument som kan 

åberopas lika lite som argumentet att förbjuda villkoren i anledning av att vissa 

auktoriserade märkesverkstäder har problem med långa väntetider för service. Om inte 

alla oberoende verkstäder skaffar med de auktoriserade märkesverkstäderna likvärdig 
                                                           
92 Bernitz & Kjellgren s. 84 f. 
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kompetens är således ett argument som skulle kunna åberopas i ett enskilt fall vid en 

tvist i anledning av dåligt utförd service, men för uppsatsens frågeställning är det av 

större vikt att konstatera att de oberoende verkstäderna har möjlighet att erhålla med de 

auktoriserade märkesverkstäderna likvärdig kompetens. Genom att detta nu är möjligt är 

det oskäligt gentemot konsumenterna att tvinga dem anlita en auktoriserad 

märkesverkstad för fortsatt giltighet i en utvidgad garanti. 

 

Likaså är ett förbud av villkoret i konkurrenternas, det vill säga de oberoende 

verkstädernas, intresse. Om villkoret förbjuds finns ingen anledning för konsumenterna 

att välja bort dessa verkstäder när bilen skall servas. Således ligger ett förbud enligt 

avtalsvillkorslagen även i konkurrenternas intresse. 

 

 

7.4 Slutsats 

  

Införlivandet av EG:s regler om oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden med lag 

(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden kan ha ändrat rekvisiten för vad 

som stipulerar ett oskäligt avtalsvillkor i förhållandet till konsumenter. 

Marknadsdomstolens beslut 1992:13 har troligtvis härmed förlorat sitt värde. Genom 

avtalsvillkorslagens bestämmelser kan således inte ett krav på att service skall ske hos 

en auktoriserad märkesverkstad för utvidgade garantiers giltighet vara lagligt, eller 

annorlunda uttryckt villkoret är att anse som oskäligt per se. 

 

Jag instämmer i kommissionens uttalande om att dylika villkor är 

konkurrenssnedvridande. Oberoende verkstäder undantages i och med villkor av denna 

sort möjligheten att på ett effektivt sätt konkurrera på efterservicemarknaden. Rent 

lagtekniskt, om än eventuellt i disharmoni med avtalsvillkorslagens syfte, vore det inte 

omöjligt för KO att försöka förbjuda gentemot konkurrenterna oskäliga avtalsvillkor. 

Men konsumenternas bästa bör sättas i främsta rummet och i det ligger bland annat 

möjligheten att kunna utnyttja frivilliga och fördelaktiga utvidgade garantier. Fråntas 

tillverkaren möjligheten att kräva service hos en auktoriserad märkesverkstad för 

giltigheten i utvidgade garantier försvinner troligtvis dessa garantier från marknaden. 

Service hos de auktoriserade märkesverkstäderna renderar naturligtvis goda inkomster 

för tillverkaren och dess anknutna företag. Utan denna garanterade inkomst vore det 
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förvånansvärt om utvidgade garantier skulle erbjudas. Tillverkarens kostnad för att 

uppfylla garantierna torde bli oproportionerligt stor. En annan aspekt är också att 

tillverkaren inte till 100 % kan garantera bilens funktion om service sköts av en 

oberoende verkstad. Om tillverkaren inte till fullo kan kontrollera att bilen erhåller all 

nödvändig service utförd på exakt rätt sätt, vore det orimligt att tvinga tillverkaren att 

uppfylla garantiåtgärderna. För standardgarantin på två år föreligger inte samma krav på 

var service skall utföras och detta är fullkomligt rimligt enligt min mening. En ny bil är 

en mycket dyr kapitalvara och under de två första åren måste bilen hålla om den servas 

fackmannamässigt. Efter denna garantis utgång bör rimligtvis tillverkaren kunna 

uppställa hårdare villkor för hur bilen skall skötas om konsumenten önskar åtnjuta en 

utvidgad garanti, men detta villkor får inte utformas på sådant sätt som görs idag. 

 

En utvidgad garanti är helt frivillig från såväl konsumenters som tillverkares sida. Av-

vägningen mellan vad konsumenten måste uppfylla för att bibehålla de utvidgade 

garantierna, det vill säga låta en auktoriserad märkesverkstad handhava servicen, är en i 

många fall liten uppoffring för en i vissa fall mycket stor förmån. Men samtidigt kan 

villkoret ge upphov till många och kanske onödiga problem för konsumenterna genom 

att avstånden till en auktoriserad märkesverkstad kan vara besvärande långa samt att 

kostnaderna hos en auktoriserad märkesverkstad kan vara höga. Enbart dessa två 

argument kan dock enligt min mening inte göra villkoret oskäligt, men genom att 

förordning nr 1400/2002 ger de oberoende verkstäderna samma rätt till tillgång 

avseende information och verktyg med mera ställs saken i annan dager. För 

konsumenterna är således ett villkor som utan en riktig anledning förbjuder dem att 

serva bilen var de vill att betrakta som oskäligt.  

 

Än viktigare är att villkoret bör anses snedvrida konkurrensen på ett märkbart sätt och 

skulle samtliga tillverkare välja att erbjuda utvidgade garantier under detta villkor 

undantas de oberoende verkstäderna möjlighet att konkurrera på marknaden för 

efterservice. Om villkoret ej får finnas försvinner troligtvis de utvidgade garantierna 

eller garantierna fortsätter att existera men med andra klausuler som gör dem av intet 

värde för konsumenterna. 

 

Om den villkorade garantin inte ger konsumenten en klar fördel utöver tvingande 

konsumenträttsliga regler bör villkoret förbjudas. En sådan klar fördel skulle kunna vara 
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till exempel en assistansgaranti. Men oavsett konsumenternas fördelar blir villkoret 

konkurrenssnedvridande. Detta är ett faktum vilket ej kan bortses från.  

 

Slutsatsen kan helt enkelt inte bli någon annan än att villkor som kräver att en bil skall 

servas hos en auktoriserad märkesverkstad för giltigheten i en utvidgad garanti skall 

förbjudas. 

 

 
När man har eliminerat det omöjliga bör det som återstår vara sant, även det osannolika. 

 (Arthur Conan Doyle) 
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När du lånar material från en författare kallas det för 
plagiat, men när du lånar från flera kallas det att forska. 
(Wilson Mizner) 
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