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Sammanfattning 
Abstract 
Ocker är en företeelse som har funnit i alla tider. Redan i bibeln finns uttryckt att det är något 
förkastligt som inte bör få finnas. Då definierades ocker som tagande av ränta. Med tiden kom 
definitionen att ändras till att innebära tagande av oskäligt hög ränta, det vill säga överstigande 
räntemaximumet på 6 %. En bestämmelse om ett sådant maximum togs in i lagen, där den fanns 
kvar ända in i den delvis fortfarande gällande lagen från år 1734. Bestämmelsen kom dock senare 
att tas bort ur lagen, eftersom det ansågs vara ett alltför stort ingrepp i avtalsfriheten att föreskriva 
hur hög ränta en långivare fick ta. I och med borttagandet av räntemaximumet ur lagen rådde total 
frihet på området. Detta tillstånd missbrukades, vilket gjorde det nödvändigt att återinföra regler 
om förbud mot ocker. Den nya definitionen tog sin utgångspunkt i att en part utnyttjar den andre 
partens trängda läge till att skaffa sig fördelar. Förebilden för denna nya definition var regeln om 
förbud mot ocker i den tyska civillagen. 
 
Syftet med detta arbete är att fastställa vad ocker innebär idag. Tillvägagångssättet har varit att 
först förklara vilka kriterier som utgör ocker. Dessa kriterier har sedan, med hjälp av svensk 
doktrin och praxis, fyllts med innehåll. För att ytterligare precisera detta innehåll togs även tysk 
doktrin och praxis till hjälp. I detta sammanhang gjordes även en jämförelse mellan det svenska 
och det tyska sättet att se på ocker. Syftet med denna var att påvisa för- och nackdelar med det 
svenska respektive det tyska synsättet. Slutligen företogs, i syfte att påvisa en möjlig användning 
av ockerparagrafen, en analys av två fall från svenskt näringsliv. 
 
Ett av de viktigaste resultaten av studien blev att ocker inte längre bara omfattar kreditocker, ofta i 
form av ockerräntor, vilket många tror. Istället är kärnan i dagens definition av ocker att ett 
utnyttjande av ena partens svaghet skall ha skett. Vidare måste, för att ocker skall kunna föreligga, 
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ett uppenbart missförhållande mellan de motstående prestationerna föreligga. Dessutom måste det 
föreligga ett kausalsamband mellan ockrarens otillbörliga förfarande och den tvistiga 
rättshandlingen. Slutligen måste naturligtvis de specifika ockerkriterierna vara uppfyllda, varvid 
höga krav ställts upp i praxis. 
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Keyword 
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Sammanfattning 
Abstract 
Usury is a phenomenon that has existed throughout all times. Already in the Bible it was 
expressed that usury was something abominable that simply should not be allowed to exist. At 
that time usury was defined as ”the taking of interest”. As time went on the definition changed 
into meaning ”the taking of an excessive interest”, i.e. exceeding the interest maximum of 6 %. A 
regulation prohibiting interest exceeding this maximum was introduced in the code of law, where 
it remained until the partly still valid code of law from 1734. Later the regulation was abolished, 
because instructions on interest maxima were thought to be a too far-reaching infringement in 
contract freedom. With the abolition of the interest maximum from the law, total freedom 
prevailed. This state of complete freedom was abused, why it became necessary to reintroduce 
regulations prohibiting usury. The basis of the new definition was one part's exploitation of the 
other part's pressed situation in order to gain advantages. The regulation prohibiting usury in the 
German civil law served as a model for this new definition of usury. 
 
The purpose of this thesis is to determine what is meant by the term usury today. First the criteria 
that characterise usury have been pointed out. These criteria have then, with the help of Swedish 
doctrine and practice, been filled with content. In order to further specify the content, German 
doctrine and practice was also used. In this context, a comparison between the Swedish and the 
German way of treating usury was made. The purpose of the comparison was to show advantages, 
as well as disadvantages, with both the Swedish and the German approach. Eventually, an analysis 
was made of two cases from the Swedish economic life. The purpose was to show a possible use 
for the usury regulation. 
 



 4

One of the most important results of the thesis was that the term usury no longer only covers 
credit usury, often in the form of extensive interest rates. Instead, the core of today's definition of 
usury is the exploitation of one part's weakness. An other condition for usury is an obvious 
disproportion between the achievements of the involved parts. Furthermore, the usurer's action 
has to have caused the legal transaction. Finally, of course, the specific usury criteria have to be 
fulfilled, whereas high demands have been put up by the courts. 
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1 Inledning 
1.1 Problembakgrund 
Ocker har existerat i alla tider. I bibeln definieras begreppet som tagande av 

ränta, vilket ansågs vara ett förkastligt beteende.  

 

Under den romerska rätten kom ocker att definieras som överskridandet av ett 

visst räntemaximum. Denna definition följde i svensk rätt med ända fram till 

1734 års lag, där en bestämmelse om ett räntemaximum på 6 % togs in. 

Bestämmelsen togs dock senare bort eftersom det ansågs vara ett alltför stort 

ingrepp i avtalsfriheten att föreskriva hur hög ränta en långivare fick ta. I och 

med borttagandet rådde total frihet på området, vilket också utnyttjades. Därför 

blev det nödvändigt att återinföra regler om förbud mot ocker. Den nya 

definitionen tog sin utgångspunkt i att en part utnyttjar den andre partens 

trängda läge till att skaffa sig fördelar.  

 

Vid formulerandet av ockerförbudet i Sverige användes motsvarande regel i 

den tyska civillagen, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), som förebild och lyd-

elsen är idag i princip en ren översättning av den tyska bestämmelsen. Detta 

förhållande gör det intressant att se dels vilka kriterierna för ocker är, dels hur 

dessa tolkas och används i de olika länderna. 

 

1.2 Problemformulering 
De frågeställningar jag kommer att behandla i uppsatsen är: 

Hur definieras ocker i svensk och i tysk lag?  

Hur väl stämmer dessa definitioner överens med doktrin och rättspraxis 

angående ocker i de båda rättsordningarna?  

Finns skillnader i synen på ocker i de båda rättsordningarna? 

Vilka för- och nackdelar resulterar dessa skillnader i? 
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1.3 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att finna bedömningskriterier för vad ocker, 

till exempel till skillnad från ren vinning, är. Vidare är tanken att jämföra dessa 

kriterier med ockerkriterierna i tysk rätt samt att undersöka om det vore 

lämpligt att tillämpa de tyska bedömningsgrunderna även i Sverige. Slutligen 

kommer ett försök göras att tillämpa de svenska ockerkriterierna på två fall 

från svenskt näringsliv. 

 

1.4 Avgränsningar 
Jag kommer i min uppsats enbart att behandla ocker, i avtalslagen (AvtL). Jag  

kommer även, i någon mån, att använda mig av andra rättsområden, men då 

bara i illustrerande syfte. Detsamma gäller den tyska delen, där jag enbart 

kommer att använda mig av ockerparagrafen i Bürgerliches Gesetzbuch 

(BGB), samt eventuellt, i illustrerande syfte, av andra rättsområden. Vad gäller 

rättspraxis, kommer jag att inskränka den till att i Sverige enbart gälla Högsta 

Domstolens (HD) domar och i Tyskland enbart gälla Bundesgerichtshofs 

(BGH) domar. 

 

1.5 Metod 
Jag har i min uppsats utgått från ockerparagrafens lydelse enligt avtalslagen 

och BGB. Med den utgångspunkten har jag undersökt de olika kriterierna i 

dessa båda paragrafer. Till min hjälp hade jag litteratur på området samt lag-

kommentarer. Vad gäller litteratur, så vill jag påpeka att i princip inget skrivits 

som jämför ockerparagraferna i de olika länderna. Därför har jag fått använda 

mig av litteratur som bara gällt ett land i taget. Lagkommentarerna studerade 

jag för att få en uppfattning om innebörden av kriterierna i paragraferna, samt 

för att få uppslag om relevanta rättsfall. Dessutom har jag undersökt ett antal av 

dessa fall för att göra mig en bild av hur ockerparagrafen används av 

domstolarna. Detta resultat har jag slutligen använt mig av för att undersöka 

för- och nackdelar med såväl det svenska som det tyska sättet att se på ocker. 
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2 Svensk rätt 
Inledningsvis görs en kort genomgång av vad avtalsrätten omfattar. Sedan går 

jag in på de olika ogiltighetsgrunderna i avtalslagen. 

 

2.1 Avtalsrätt 
Inom den allmänna avtalsrätten behandlas frågor om hur rättshandlingen 

�avtal� kommer till stånd, om dess ogiltighet och om tolkningen av avtalets 

innehåll och rättsverkningar. Däremot behandlas inte de särskilda regler som 

gäller för vissa avtalstyper, såsom till exempel köp.1 

 

Den viktigaste lagen på området är avtalslagen, eller �Lag om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetens område�, från 1915. I denna behandlas 

regler om slutande av avtal, om fullmakt samt om avtals ogiltighet.2 Detta 

sistnämnda, nämligen ett avtals ogiltighet, kommer att utgöra den viktigaste 

delen för den vidare framställningen. De flesta av reglerna i avtalslagen är av 

dispositiv karaktär, det vill säga de kan åsidosättas av avtalsbestämmelser, av 

sedvänja eller av handelsbruk parterna emellan. Detta gäller dock inte ogiltig-

hetsreglerna. Dessa är alltså tvingande och kan följaktligen inte avtalas bort, 

även om parterna skulle vilja detta.3  

 

Det finns två olika huvudmönster för hur avtal sluts, nämligen löftesprincipen 

och kontraktsprincipen.4 Kontraktsprincipen innebär att det ensidiga anbudet i 

princip inte är bindande för avgivaren utan kan återkallas intill dess att det 

accepterats. Först när anbudstagaren binder sig, binds även anbudsgivaren. 

Principen vilar på uppfattningen att en person inte utan vidare kan rättsligt 

binda sig ensidigt.5 Löftesprincipen innebär att anbud och accept är två var för 

sig bindande viljeförklaringar, men som i och för sig är villkorade av varandra. 

Kommer inte den ena till stånd, så kommer inte heller den andra till stånd. 

                                                        
1 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 32 
2 A. a. s. 33 
3 A. a. s. 34 
4 A. a. s. 313 
5 A. a. s. 313 
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Bakom principen ligger praktiska hänsyn. En mottagare av ett anbud skall 

kunna lita på att anbudet gäller.6  

 

Vidare finns två andra motstående teorier för avtalstolkning, nämligen vilje-

teorin och tillitsteorin. Viljeteorin innebär att �man vid tolkning av en viljeför-

klaring skall försöka utröna upphovsmannens vilja och inte enbart se till vad 

som är skrivet�7. Tillitsteorin, däremot, innebär att �den som tar emot [en vilje-

förklaring] skall kunna lita på att [den] innehåller vad [avgivaren] menar. 

Avgivaren blir därför bunden av en felsägning eller ett skrivfel om inte 

mottagaren insett eller borde ha insett att det var fel.�8 Dessa teorier får främst 

betydelse vid tillämpningen av 32 § AvtL om förklaringsmisstag, men de för-

tjänar ändå att omnämnas här. I det vidare kommer jag dock att lämna dem 

därhän. 

 

En av de viktigaste principerna på avtalsrättens område är att avtal skall hållas 

(pacta sunt servanda). Samtidigt kan denna regel inte alltid slaviskt följas. I 

vissa fall kan en part, trots att denne ingått ett i och för sig bindande avtal med 

motparten, inte anses vara bunden av avtalet. Så är till exempel fallet om, 

avtalet träffas av ogiltighet.9 

 

Slutligen finns på avtalsrättens område även termerna ond och god tro. Dessa 

betecknar motpartens vetskap respektive ovetskap om att ett visst förhållande 

föreligger. Vet motparten om det vissa förhållandet är denne i ond tro och kan i 

så fall inte åberopa viljeförklaringen. Denna bedömning görs i normalfallet 

objektivt (objektiv god tro), det vill säga utifrån vad parten bort inse under de 

omständigheter som föreligger i det vissa fallet. Det finns dock även fall där 

utgångspunkten är vad en part faktiskt tror eller utgår ifrån (subjektiv god tro). 

Godtrosrekvisitet får betydelse vid tillämpningen av 31 § 2 st. AvtL.   

 

                                                        
6 A. a. s. 313 
7 Rembe/Eklund, Juridiska ord och begrepp, s. 141 
8 A. a. s. 132 
9 A. a. s. 36 
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2.2 Avtals ogiltighet 
Ett avtal är ogiltigt när det på grund av något fel inte kan göras gällande enligt 

sitt innehåll eller med de rättsverkningar det typiskt omfattar.10 Oftast räknas 

bara sådana avtal som ogiltiga, där ogiltigheten förelåg redan från början. Ett 

sådant exempel är om ena parten vid avtalsslutet inte är gammal nog att ingå 

avtal eller att denne av någon annan orsak står under förvaltare. Uppkommer 

ogiltigheten senare på grund av någon nytillkommen omständighet, räknas av-

talet inte som ogiltigt utan som overksamt.11 Skulle alltså ena parten inte ha 

stått under förvaltarskap vid avtalets ingående, men väl bli ställd under sådant 

under avtalstiden, så kan detta få till följd att avtalet blir overksamt. 

 

Ogiltigheten kan vara av olika slag. En indelning, som kanske inte används så 

utbrett i Sverige, är indelningen efter om avtalet är en nullitet eller �bara� 

angripbart, samt om ogiltighetsgrunden är stark eller svag. Orsaken till att även 

jag använder mig av indelningen i nullitet och angripbarhet är att den används i 

tysk rätt och att användandet underlättar arbetet med denna del. Vad som 

ytterligare tydliggörs genom denna indelning är gradskillnaden mellan mer 

eller mindre allvarliga former av ogiltighet.12 

 

2.2.1 Nullitet och angriplighet 
Nulliteter utmärker sig på det sättet att de är absoluta. De skall beaktas ex 

officio, vilket innebär att de inte kräver någon invändning för att göras gällande 

och de kan göras gällande även av tredje man. Ingenting kan göras åt dem för 

att få rättshandlingen att bli giltig. Varken ett uttryckligt godkännande eller en 

ren passivitet kan alltså göra rättshandlingen giltig. Slutligen verkar denna 

form av ogiltighet även mot en motpart i god tro.13 Vad som däremot 

karaktäriserar angripligheter är att det krävs någon form av invändning för att 

handlingen skall bli ogiltig. Ofta måste invändningen komma från någon av 

parterna. Ibland är det till och med så att bara ena parten kan invända mot 

                                                        
10 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 229 
11 A. a. s. 229 
12 A. a. s. 231 
13 A. a. s. 231 



 12

rättshandlingen. Vidare kan den omständigheten som gör rättshandlingen 

ogiltig avhjälpas, till exempel genom ren passivitet. Slutligen kan denna sorten 

av ogiltighet inte göras gällande mot en part i god tro.14   

 

2.2.2 Svaga och starka, absoluta och relativa ogiltighetsgrunder 
En annan indelning som kan göras är den i svaga och starka ogiltighetsgrunder. 

De svaga ogiltighetsgrunderna är av den avhjälpbara sorten som inte kan göras 

gällande mot part i god tro. De starka ogiltighetsgrunderna är av den absoluta 

sorten som även kan göras gällande mot part i god tro.15 En ytterligare indel-

ning är den mellan absoluta och relativa ogiltighetsgrunder. Med de absoluta 

ogiltighetsgrunderna avses de grunder som kan göras gällande �av alla�, alltså 

även av tredje man och med de relativa ogiltighetsgrunderna avses de som 

enbart kan göras gällande av parterna.16 Ocker utgör en svag och relativ 

ogiltighetsgrund, eftersom det inte kan göras gällande mot part i god tro samt 

att det krävs att det är motparten som opponerar sig mot förhållanden som kan 

anses falla under ockerstadgandet. 

 

2.3 Ocker enligt svensk rätt 
Ockerparagrafen i avtalslagen lyder:  

 
�Har någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende 

ställning till att taga eller betinga sig förmåner, vilka stå i uppenbart missför-

hållande till det vederlag, som må hava blivit erlagt eller utfäst, eller för vilka 

något vederlag icke skall utgå, vare rättshandling, som sålunda tillkommit, icke 

gällande mot den förfördelade. 

 

Lag samma vare, där sådant otillbörligt förfarande, som i första stycket avses, 

ligger annan till last än den, gent emot vilken rättshandlingen företogs, och denne 

ägde eller bort äga kunskap därom.�17 

 

                                                        
14 A. a. s. 231 
15 Ussing, Aftaler, s. 123 
16 A. a. s. 138f 
17 31 § AvtL (Jag bortser i detta arbete från 3 st.) 



 13

Problemet är inte så mycket att läsa själva lagparagrafen, även om den kan vara 

nog så krånglig. Det större problemet ligger istället i att ta reda på när ocker 

verkligen föreligger. Vad innebär till exempel uttrycket trångmål? Eller på 

vilket sätt och hur pass beroende skall den utnyttjade vara? Det kommer vara 

min uppgift i fortsättningen av detta arbete att ta reda på innebörden av para-

grafens olika kriterier. Detta med utgångspunkt i lagkommentarer, litteratur 

och rättspraxis. Men först en kort historik för att visa orsakerna till varför 

ockerparagrafen infördes i svensk rätt. 

 

2.3.1 Historik 
Ocker är ingen ny företeelse utan har funnits i alla tider. Redan i bibeln18 om-

nämns det som något negativt som inte skall utövas. Det som då definierades 

som ocker var däremot inte den vittomfattande företeelse vi idag uppfattar som 

ocker. Ursprungsdefinitionen var tagande av ränta. Detta var alltså inte 

tillåtet.19 Begreppet förändrades dock allt eftersom och i den romerska rätten 

definierades ocker som överskridandet av ett visst räntemaximum.20  

 

Senare, under reformationen, allt eftersom den romerska och den kanoniska 

rätten förlorade i betydelse, kom tagandet av ränta både för lån av pengar och 

egendom, att accepteras allt mer. Detta kom även till uttryck i 1734 års lag, där 

bestämmelser om ett räntemaximum om 6 % samt om förbud mot tagande av 

ränta på ränta infördes.21 

 

Nästa steg i utvecklingen av ockerbegreppet kom i och med industrialismen. 

Då blev det önskvärt med räntefrihet och första steget mot en sådan frihet togs i 

och med att förbudet mot att ta mer än 6 % ränta för vissa lån avskaffades. 

Följden av avskaffandet av räntemaximumet blev att det blev allt vanligare för 

kreditgivare att utnyttja situationen genom att ta oskäligt höga räntor av sina 

kunder.22 

                                                        
18 Se till exempel Psaltaren 15:5, 2:a Moseboken 22:24 och 5:e Moseboken 23:20 
19 Davidsson, Ocker: straffstadgande i förvandling, s. 4 
20 A. a. s. 4 
21 A. a. s. 4 
22 A. a. s. 4f 
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Sådant handlande måste förhindras, men samtidigt var det inte eftersträvansvärt 

att inskränka avtalsfriheten för mycket. Därför krävdes en ny definition av 

ockerbegreppet. Nu handlade det inte längre om att överskrida en viss räntesats 

utan istället om att det var förbjudet för en borgenär att utnyttja en gäldenärs 

utsatta situation till att få ut oskäligt hög ersättning för ett lån.23 

 

I Sverige var ocker särskilt en företeelse som förekom i storstäderna. En av de 

utlösande faktorerna till att det lagstiftades mot ocker i Sverige var Thavenius-

affären i slutet av 1800-talet. Affären handlade om en W A Thavenius, som 

just startat en advokatbyrå. Thavenius hade från början svårigheter att få sin 

byrå att gå runt. Därför hade denne blivit tvingad att låna. I detta syfte skrevs 

växlar på om 18 000 kr som i slutänden gav Thavenius själv 4 000 kr. Räntan 

på dessa låg alltså på 350 % per år. För att kunna hålla det hela någorlunda på 

fötter hade Thavenius slutligen blivit tvungen att förfalska namnen på växlarna 

som skrevs på. Detta upptäcktes och Thavenius åtalades för förfalskning och 

Söderbergh, Thavenius kreditgivare, åtalades för medhjälp till förfalskning. 

Rättegångarna mot de båda slutade med att Thavenius dömdes medan Söder-

bergh frikändes.24  

 

På denna dom följde en livlig debatt i media. Debatten gick ut på att det inte 

kunde vara rätt att någon som sysslar med något så förkastligt som ocker frias, 

medan dennes offer fälls. Enighet rådde om att Söderbergh hade sluppit undan 

på grund av en lucka i lagen. Däremot tvistades det om hur problemet skulle 

lösas. Gick det till exempel överhuvudtaget att skapa en ockerlag? Hur skulle i 

så fall fastställas vad som utgjorde kreditocker, den enda formen av ocker som 

var intressant vid denna tidpunkt?25 

 

Kraven på att i alla fall utreda möjligheterna att införa en lag ökade och slut-

ligen kom en sådan utredning till stånd. I propositionen, som utredningen 

resulterade i, föreslogs en ny definition (enligt ovan) av ockerbegreppet. Utred-

ningen kritiserades dock på den grunden att definitionen var svårbestämbar 
                                                        
23 A. a. s. 5 
24 Cervin, Ocker som civilrättslig företeelse, s. 21f 
25 A. a. s. 22ff 



 15

samt på grund av att det vid utvecklandet av definitionen hade lagts sådan vikt 

vid det tyska ockerbegreppet. I Tyskland var ocker en landsbygdsföreteelse 

medan det i Sverige var en storstadsföreteelse. Därför ansågs det felaktigt att 

jämföra den svenska formen av ocker med den tyska.26    

 

Propositionen diskuterades och omarbetades flera gånger innan beslutet att lag-

stifta togs. I ockerlagens 1 §, motsvarigheten till dagens 31 § AvtL stadgades 

det att �utnyttjandet av annans trångmål, oförstånd eller lättsinne jämte beting-

ande av förmögenhetsförmån som märkligen översteg motprestationen blev 

straffbart, böter eller fängelse i högst ett år�27. Den civilrättsliga följden, 

nämligen att gäldenären inte behövde betala vad som var försträckt, följde av 

lagens 2 §.28 Denna bestämmelse fördes 1915 i princip oförändrad över till 31 § 

AvtL.29 

 

2.3.2 Kriterier enligt 31 § AvtL  
2.3.2.1 Allmänna förutsättningar 

31 § 1 st. AvtL förutsätter enligt sin lydelse att någon begagnar sig av en annan 

persons trängda läge vid ingåendet av ett avtal. Det måste alltså föreligga ett 

tvåpartsförhållande där ena parten befinner sig i ett överläge gentemot mot-

parten. Syftet med detta begagnande skall vara att ta eller betinga sig förmåner 

av motparten och följden blir att avtalet inte blir giltigt gentemot offret. 

 

31 § 2 st. AvtL förutsätter ett trepartsförhållande, nämligen mellan offret och 

motparten, samt en till person som utfört påtryckningar mot offret. Men i detta 

fall krävs att offrets motpart kände till, eller i alla fall borde ha känt till, 

påtryckningarna. Är detta fallet, så blir följden att avtalet blir ogiltigt. Godtros-

rekvisitet uttrycks på så sätt att motparten �ägde eller bort äga kunskap� om att 

tredje man utnyttjat offret. Med uttrycket att �äga kunskap� om ett visst för-

hållande avses ett positivt vetande och med uttrycket �bort äga kunskap� avses 

                                                        
26 A. a. s. 25f 
27 A. a. s. 31 
28 A. a. s. 26ff 
29 A. a. s. 32 
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det förhållandet att parten normalt skulle ha känt till det speciella förhållandet, 

men att denne inte positivt känner till det på grund av oaktsamhet.30  

 

Vidare krävs enligt båda styckena ett kausalsammanband mellan påtryckningen 

och handlingen. Ockrarens utnyttjande av offrets svaga punkt måste alltså ha 

medfört att offret gått med på handlingen. Däremot krävs inte uttryckligen att 

ockraren haft för avsikt att få motparten att gå med på handlingen. Det kan 

alltså �bara ha blivit så�. 

 

Rättsföljden �ogiltighet� innebär, enligt allmänna rättsgrundsatser, att vardera 

kontrahenten är förpliktad att återbära vad denne uppburit på grund av avtalet. 

Om alltså ockraren fått offret att handla och den handlingen inte blir gällande 

gentemot offret på grund av ocker, har inte ockraren rätt att, istället för den 

oskäliga förmånen, betinga sig någon annan, skälig, ersättning för att offret fått 

ett visst vederlag.31 Något som inte sägs uttryckligen är att den drabbade har 

rätt till skadestånd enligt allmänna skadeståndsregler.32 För att ocker skall före-

ligga krävs vidare att vissa specifika kriterier är uppfyllda. Jag kommer nedan 

att gå in på vilka dessa är, samt hur de tolkas i doktrin och praxis. 

 

2.3.2.2 Trångmål 

Trångmålskriteriet var ett av de tre kriterier som fanns med i den ursprungliga 

paragrafen från 190133. Begreppet omfattar, enligt kommentaren från 191534, 

inte bara ekonomiska trängda lägen, utan även rent fysiska tillstånd, som 

sjönöd eller livsfara rent allmänt.35  

 

                                                        
30 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 39 
31 Grönfors, Avtalslagen, s. 194 
32 A. a. s. 195 
33 A. a. s. 192 
34 Den ursprungliga kommentaren till avtalslagen, författad av justitieråd Tore Almén och 

hovrättsassessor Rudolf Eklund 
35 Almén/Eklund, Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s. 

146 
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2.3.2.3 Oförstånd 

Det andra kriteriet som har följt med ur ockerparagrafens ursprungliga lydelse 

är oförståndskriteriet.36 Med detta kriterium avses inte ren dumhet. Istället 

handlar det om bristande omdömesförmåga antingen i allmänhet eller avseende 

ett visst slags affär. Begreppet är synonymt med enfald eller oerfarenhet.37  

Exempel på fall av oförstånd är att ena parten givit sig in på en viss affär, utan 

att förstå alla konsekvenser av handlandet, utan att parten rent allmänt är 

mindre intelligent än andra. 

 

2.3.2.4 Lättsinne  

Även lättsinneskriteriet fanns med i paragrafens ursprungliga lydelse från 

1901.38 Med begreppet avses att fånga in sådana fall, då främst unga människor 

i hopp om kommande arv eller understöd från rika släktingar, råkade ut för 

ockrare.39  

 

2.3.2.5 Beroende ställning 

Med hjälp av kriteriet �beroende ställning� skall de personer skyddas, som står 

i någon form av beroendeförhållande till motparten och som löper fara att ut-

nyttjas av denne. Syftet med utnyttjandet skall vara att bereda sig oskälig 

vinning på den beroendes bekostnad. Sådana fall kan vara avtal, genom vilka 

den ena parten utnyttjar den andra parten, som är beroende av den förste, för att 

ta sig obehöriga fördelar av avtalet. En förutsättning för att ett utnyttjande av 

en parts beroendeförhållande till motparten skall anses ha skett, är att det före-

ligger ett personligt avhängighetsförhållande samt att detta missbrukas. Det 

räcker till exempel inte med att någon arbetar för motparten för en för liten 

ersättning på grund av att det inte finns något annat arbete att tillgå.40  

                                                        
36 Grönfors, Avtalslagen, s. 192 
37 Almén/Eklund, Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s. 

146 
38 Grönfors, Avtalslagen, s. 192 
39 Almén/Eklund, Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s. 

146 
40 Almén/Eklund, Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s. 

146 
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2.3.2.6 Uppenbart missförhållande 

Med ett uppenbart missförhållande avses en betydande värdeskillnad.41 Vad 

exakt detta innebär är dock oklart. Det finns inget undantag från denna regel 

för rättshandlingar som saknar motprestation, såsom gåvor och andra benefika 

rättshandlingar. Detta dock förutsatt att det föreligger ett kausalsamband 

mellan handlingen och utnyttjandet av motpartens svaghet eller beroende 

ställning.42 Kravet på kausalsamband mellan utnyttjandet och den företagna 

rättshandlingen visar sig ännu tydligare, då det i förslaget till ny avtalslag från 

1914, sägs att det av den föreslagna lagtexten framgår att utnyttjandet skall ha 

resulterat i en rättshandling, genom vilken den ena parten antingen redan 

presterat något eller åtagit sig att prestera något som står i uppenbart missför-

hållande till värdet av motprestationen eller för vilket någon motprestation inte 

skall utgå.43  

 

2.4 Svensk rättspraxis 
Här följer en utförlig kronologisk genomgång av svensk rättspraxis angående 

ocker för att se hur sådana fall behandlats av domstolarna. Genomgången är 

uppdelad på så sätt att jag först kommer referera rättsfallen för att sedan 

analysera dem. Efter det följer en sammanfattning av resultaten. Fallen är 

relativt gamla, från 1930- och 1940-talen. Att de är så pass gamla beror på att 

det inte finns så mycket praxis angående 31 § AvtL och att de flesta fallen 

härstammar just från den tiden. Varför den övervägande delen av fallen är så 

pass gamla samt varför det i princip saknas rättsfall från HD på området under 

åren 1945 till 1980 har jag inte hittat någon hållbar förklaring till. En av 

orsakerna kan ha varit att många fall inte togs till domstol, särskilt inte till HD, 

vilken är den instans jag har valt rättsfall ifrån. Detta förklarar dock inte 

avsaknaden av rättsfall under just denna tid. Trots att fallen är relativt gamla 

anser jag att de belyser innebörden av ocker på ett bra sätt, även om det i vissa 

fall behövs modifikationer för att få slutsatserna ur fallen att verka verklig-

hetstrogna även idag. 

                                                        
41 Förslag, s. 131 
42 A. a. s. 131 
43 A. a. s. 131 
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2.4.1 NJA 1927 s. 655 
2.4.1.1 Referat  

I fallet, NJA 1927 s. 655, hade en person, Andersson sålt en fastighet till en 

släkting och dennes make, makarna Nilsson, för 3 000 kr. Det upprättades dels 

ett köpekontrakt och dels ett köpebrev angående fastigheten. Köpekontraktet 

fastställde att fastigheten sålts, köpeskillingen på 3 000 kr samt makarnas mot-

prestation, nämligen en skyldighet att ta hand om Andersson samt ordna med 

dennes begravning. Enligt köpebrevet kvitterades köpeskillingen även om den 

inte erlagts ännu.  

 

Andersson dog i september 1924. Därefter stämde Anderssons arvingar 

makarna Nilsson. Arvingarna menade att Andersson vid fastighetsförsäljningen 

befann sig i trångmål och var beroende av makarna och dessutom inte var i 

stånd att rätt bedöma innebörden av sina handlingar. Vederlaget makarna 

Nilsson lämnade för fastigheten stod i uppenbart missförhållande till 

fastighetens värde. Makarna Nilsson, å sin sida, menade att Andersson frivilligt 

hade sålt fastigheten och därvid hade handlat med klokt förutseende och varit 

fullt tillräknelig. Arvingarna anförde att Andersson tidigare själv hade arbetat 

på sin gård, men att denne efter hustruns död hade flyttat till makarna Nilsson. 

I samband med detta upprättades köpehandlingarna. Vid midsommar 1924 

drabbades Andersson av en hjärnblödning och dog till följd av denna i 

september samma år. Innan dess hade Andersson, vid 86 års ålder, lidit av de 

vanliga åldersförändringarna, bland annat en rätt höggradig åderförkalkning i 

hjärta och perifera kärl. Andersson var sängliggande, orkeslös samt på grund 

av senilitet, ganska slö. Förmodligen hade denne redan i början av 1924 lidit av 

rätt höggradiga fysiska och psykiska senila förändringar. Makarna Nilsson för-

svarade sig med att det bestått ett gott släkt- och vänskapsförhållande mellan 

dem och Andersson. Vidare upplystes det om att taxeringsvärdet på fastigheten 

var 8 000 kr och försäljningsvärdet, lågt räknat, var 15 000 kr. 

 

HR yttrade att det var ostridigt att Andersson vid tiden för försäljningen av 

fastigheten var inneboende hos makarna Nilsson och att Andersson blev 

omhändertagen av dem. Vidare menade HR att Andersson med hänsyn till sin 



 20

höga ålder saknade förmåga att själv sköta sina angelägenheter eller över-

huvudtaget ordna sina levnadsförhållanden på något annat lämpligt sätt. På 

grund av dessa omständigheter var Andersson tvungen att foga sig efter de vad 

makarna bestämde. Dessutom menade rätten att vad makarna Nilsson lämnade 

i vederlag för fastigheten stod i uppenbart missförhållande till fastighetens 

värde. Arvingarnas talan mot makarna Nilsson angående ocker bifölls alltså, på 

grund av att makarna hade begagnat sig av Anderssons trångmål, oförstånd och 

beroende ställning i förhållande till makarna. Till denna mening anslöt sig både 

HovR och HD. 

 

2.4.1.2 Analys 

I fallet, NJA 1927 s. 655, dömdes alltså den starkare parten, makarna Nilsson, 

för ocker, då rätten menade att de hade begagnat sig av motpartens, 

Anderssons, trångmål, oförstånd och beroende ställning i förhållande till 

makarna. Detta motiverades av att Andersson hade bott hos makarna och blivit 

omhändertagen av dem vid tidpunkten för fastighetsförsäljningen. Dessutom 

hade Andersson, främst på grund av sin höga ålder, ingen möjlighet att själv 

ordna med sina angelägenheter eller ordna annat boende. Därför var denne 

tvungen att foga sig efter vad makarna bestämde. Dessutom stod det vederlag 

makarna lämnade för fastigheten i ett uppenbart missförhållande till fastig-

hetens värde. 

 

Av rättsfallet kan alltså slutsatsen dras att om en part är gammal och behöver 

motparten för sin överlevnad, så befinner parten sig i en sådan beroende-

situation som krävs för att ocker skall kunna föreligga. Detsamma torde gälla 

om ena parten är för ung för att kunna sköta sig själv samt om parten är så pass 

fysiskt eller psykiskt handikappad att denne inte kan sköta sig själv. Dessutom 

ansågs att det förelegat ett uppenbart missförhållande mellan prestationerna. 

Exakt vilka värden som bedömts nämns inte, men det torde vara försäljnings-

priset på 3 000 kr och försäljningsvärdet på 15 000 kr. Ett uppenbart missför-

hållande har alltså ansetts föreligga då förhållandet mellan prestationernas 

värden är 1:5. 
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2.4.2 NJA 1932 s. 610 
2.4.2.1 Referat 

Fallet, NJA 1932 s. 610, behandlade i princip två situationer i en. Bakgrunden 

var en bytesaffär angående fast egendom mellan å ena sidan Danielsson och å 

andra sidan makarna Andersson. Genom affären överlät Danielsson två fastig-

heter på makarna Andersson och makarna överlät en fastighet på Danielsson. 

Samma dag sålde Danielsson den av denne förvärvade fastigheten vidare till 

två personer, Magnusson och Persson. 

 

Danielsson stämdes av makarna Andersson vid RR:n. Makarna yrkade på att 

RR:n skulle förklara köpet av Danielssons fastigheter ogiltigt på grund av 30 

och 31 §§ AvtL. Makarnas talan lämnades utan bifall i RR. HovR anförde att 

det hade framgått av utredningen i fallet att Danielssons fastigheter, som över-

låtits på makarna för en köpeskilling på 26 500 kr, endast hade varit värd 

ungefär hälften, medan värdet på den av makarna överlåtna fastigheten inte 

väsentligt understigit det överenskomna priset på sammanlagt 13 200 kr. 

Danielsson hade begagnat sig av makarnas oförstånd till att träffa detta avtal. 

Därför bifölls makarnas talan med stöd av 31 § AvtL. Domen vann laga kraft. 

 

Därpå stämde makarna Magnusson och Persson vid HR och yrkade att efter-

som de sistnämnda inte hade bättre rätt till makarnas fastighet än Danielsson 

hade haft, så skulle makarna anses äga bättre rätt till fastigheten. Magnusson 

och Persson menade att HovR:s dom inte gällde gentemot dem eftersom de inte 

hade gjorts till parter i den första tvisten fastän de då innehade fastigheten. Det 

makarna på grund av 31 § AvtL hade kunnat åberopa gentemot Danielsson 

kunde de inte göra gällande gentemot Magnusson och Persson. Makarnas 

invändningar gentemot Danielsson hade hänfört sig till Danielssons fastigheter 

och med dessa hade Magnusson och Persson varken haft något att göra eller i 

övrigt haft kännedom om. De hade alltså övertagit Danielssons köp av makarna 

Anderssons fastighet i god tro angående dess behöriga tillkomst. Enligt 31 § 

AvtL är godtrosskyddet endast inskränkt till att gälla mot den som begått den 

ohederliga handlingen eller som handlat med kännedom om densamma. 
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Makarna genmälde att Magnussons och Perssons goda tro vid fastighets-

förvärvet saknade betydelse.  

 

HR biföll makarnas talan, medan HovR ogillade densamma. HD gillade 

makarnas talan. Motiveringen var att det kunde anses utrett att Danielsson vid 

ingåendet av köpeavtalet beträffande makarnas fastighet hade begagnat sig av 

makarnas oförstånd till att betinga sig förmåner som stått i uppenbart missför-

hållande till det vederlag Danielsson erlagt. Dessutom skulle detta avtal gå åter, 

eftersom det på grund av 31 § AvtL inte var gällande gentemot makarna. 

Vidare ägde Magnusson och Persson inte bättre rätt till fastigheten än 

Danielsson, oavsett om de varit i god tro vid köpet eller ej.  

 

2.4.2.2 Analys 

Rättsfallet, NJA 1932 s. 610, behandlar i första ledet en ockersituation, 

nämligen i försäljningen mellan makarna Andersson och Danielsson. Rätten 

har här menat att Danielsson utnyttjat makarnas oförstånd. I domen i fallet sägs 

inget om hur detta skall ha gått till, men det kan antas att det handlade om ett 

utnyttjande av makarna på den grund att makarna inte kunde överblicka en så 

pass stor och viktig situation som en fastighetsförsäljning. Detta utnyttjade 

alltså Danielsson, för att sälja sin fastighet för det dubbla av dess egentliga 

värde, samt att få deras fastighet för dess egentliga värde. Alltså förelåg ocker i 

detta fall. I andra ledet behandlar fallet situationen att en part i god tro för-

värvat en fastighet som säljaren inte haft äganderätt till. För det fallet har det 

fastslagits att inte heller förvärvaren fått äganderätt till fastigheten. 

 

För att sammanfatta slår alltså ockerparagrafen till mot fall där den starkare 

parten utnyttjat sitt kunskapsövertag i en viss situation gentemot den svagare 

parten för att uppnå fördelar av rättshandlingen. Vidare har här fastslagits att 

om värdena mellan prestationerna förhåller sig 1:2, så är detta ett indicium för 

att ocker föreligger. Det har även fastslagits att en köpare inte kan åberopa sig 

av god tro, om säljaren, innan försäljningen, förlorat äganderätten till egen-

domen på grund av ocker, och således inte haft äganderätten till egendomen 

vid försäljningen.  
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2.4.3 NJA 1939 s. 157 
2.4.3.1 Referat 

Fallet, NJA 1939 s. 157, handlade om två bröder, en lantbrukare och en läkare. 

Dessa båda upprättade först ett inbördes testamente. I ett nytt testamente för-

ordnade lantbrukaren, Johansson, att en tredjedel av dennes fastighet skulle 

tillfalla brodern, läkaren Sahlin, och två tredjedelar av fastigheten skulle till-

falla Johanssons hushållerska, Ida. Fastigheten var värd 45 200 kr, vilket gjorde 

Sahlins del värd 15 000 kr och Idas del värd 30 000 kr.  

 

Johansson avled och efterlämnade Sahlin som dödsbodelägare. En vecka 

senare ingick Ida ett avtal med Sahlin, enligt vilket Ida överlät all den rätt 

denna skulle ha förvärvat till fastigheten, enligt det senare testamentet, under 

förbehåll att Ida med full äganderätt skulle erhålla en tomtplats. Vederlaget för 

detta var satt till 5 000 kr. 

 

Härpå stämde Ida Sahlin vid HR. Ida anförde att undertecknandet av avtalet 

hade skett i princip utan kunskap om innehållet i det senaste testamentet samt 

att Sahlin fått Ida att tro att detta testamente inte var giltigt. Av denna orsak 

hade Ida inte förstått vad avtalet med Sahlin innebar för denna när avtalet 

ingicks samt att Ida saknade både förstånd och förmåga att motsätta sig Sahlins 

vilja. Sahlin måste ha insett detta. Därför hade Sahlin begagnat sig av Idas 

oförstånd och bristande omdömesförmåga samt Idas beroende ställning till 

denne, då Ida ansett sig skyldig att handla så som skett eftersom denna stått i 

dödsboets tjänst. Förmånerna Sahlin fått genom avtalet står i uppenbart miss-

förhållande till vederlaget. Ida yrkade på att HR skulle förklara avtalet ogiltigt 

och att Ida fortfarande skulle ha rätt till den del som grundade sig på testa-

mentet. Sahlin bestred och menade att Ida frivilligt och på eget initiativ erbjudit 

Sahlin att få överta Idas del av fastigheten. Vidare hade Ida haft full kännedom 

om alla omständigheter som kunde vara av betydelse för att rätt bedöma avtalet 

när denna skrev under det. Inte heller förelåg det något uppenbart missför-

hållande mellan parternas prestationer enligt avtalet.  
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HR:n ogillade Idas talan på grund av otillräcklig bevisning. HovR ansåg där-

emot att det måste anses framgå att Sahlin vid ingåendet av avtalet begagnat 

sig av Idas oförstånd och beroende ställning till denne att ta sig förmåner som 

stått i uppenbart missförhållande till det utfästa vederlaget. Idas talan bifölls. 

HD fastställde HovR:s dom. 

 

2.4.3.2 Analys 

Rättsfallet, NJA 1939 s. 157, behandlar situationen, där ett äldre hembiträde 

efter lång tjänstgöring får en del i arbetsgivarens kvarlåtenskap testamenterad 

till sig. Det är nog mindre troligt att exakt en sådan situation skulle kunna före-

komma idag, eftersom tjänster som hembiträden inte längre är speciellt vanliga, 

men principen kan fortfarande förekomma. Domstolen menade att Sahlin vid 

ingåendet av avtalet i december begagnat sig av Idas oförstånd och beroende 

ställning till denne för att ta sig förmåner som stått i uppenbart missförhållande 

till det utfästa vederlaget. Förmodligen har domstolen tänkt på så sätt att ett 

hembiträde normalt inte har erfarenhet av fastighetsaffärer samt om hur mycket 

en viss fastighet kan vara värd. Vidare kände Ida sig beroende av Sahlin 

eftersom Ida numera stod i dödsboets tjänst och Sahlin var dödsbodelägare. 

Förmodligen kände Ida dessutom att det inte gick att komma och ställa krav 

gentemot Sahlin som hade ett klart övertag gentemot Ida. Dessutom menade 

domstolen att det är ett oskäligt lågt vederlag att endast få 5 000 kr för att 

någon i princip givit bort 30 000 kr. 

 

Även detta fall visar alltså att det föreligger oförstånd om den svagare parten 

inte förstått sig på en viss situation. Dessutom har rätten tyckt att ett beroende-

förhållande föreligger i det fallet att den svagare parten en längre tid arbetat för 

motparten och därför känt sig skyldig att ingå ett visst avtal och slutligen 

fastställs att ett värdeförhållande på 1:6 är att anse som ett uppenbart missför-

hållande. 
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2.4.4 NJA 1939 s. 167 
2.4.4.1 Referat 

Rättsfallet, NJA 1939 s. 167, handlade om en person, Leijonhufvud, som blev 

försatt i konkurs samt åtalad för bland annat förskingring. 

 

Leijonhufvuds konkursbo stämde motparten, Hjertzell. Konkursboet anförde 

att Leijonhufvud under tre år fått sju lån på tillsammans 12 900 kr och att 

denne under de två följande åren fått ytterligare sju lån på sammanlagt 18 500 

kr. De första sju lånen hade haft löptider på mellan fyra och tio månader. Vid 

utbetalningen av dessa lån hade Hjertzell dragit av sammanlagt 3 290 kr, varav 

2 320 kr utgjorde Hjertzells provision, 330 kr utgjorde ränta och 80 kr var 

administrativa kostnader. För egen räkning hade alltså Hjertzell tillgodogjort 

sig 2 730 kr. Dessutom hade uppställts som villkor för att lånen skulle beviljas 

att Leijonhufvud skulle teckna försäkringar på sitt eller andras liv genom ett av 

Hjertzell bildat bolag. Hjertzell hade vetat att försäkringarna inte var avsedda 

att tjäna som försäkringsskydd och de hade inte heller hållits vid liv utan endast 

tagits för att tillföra Hjertzell betydande provisioner. De senare sju lånen hade 

löptider på mellan två månader och ett år. För dessa lån hade Hjertzell dragit av 

2 160 kr i ränta, diverse administrativa kostnader samt en riskavgift. Dessutom 

skulle premiebelopp för livförsäkringar dras av fastän inga livförsäkringar 

tagits under denna tid. Konkursboet yrkade på grund av detta på att Hjertzell 

måste fällas till ansvar för ocker. Grunden var att Hjertzell måste anses ha 

begagnat sig av Leijonhufvuds trångmål och bristande omdöme till att betinga 

sig förmögenhetsförmåner. Dessa förmåner översteg märkligen vad som efter 

omständigheterna kunde anses utgöra skälig ränta.  

 

Både RR och HovR ogillade konkursboets talan. HD ansåg det utrett att Hjert-

zell berett sig förmögenhetsförmåner uppgående till 4 890 kr. Härigenom har 

Hjertzell berett sig förmåner som stod i uppenbart missförhållande till det 

vederlag som lämnats Leijonhufvud. Vidare ansågs det utrett att Hjertzell 

begagnat sig av Leijonhufvuds trångmål eller lättsinne för att bereda sig dessa 

förmåner.  

 



 26

2.4.4.2 Analys 

Fallet, NJA 1939 s. 167, liknar den situation som gjorde att en regel om ocker i 

svensk rätt överhuvudtaget infördes, nämligen Thavenius-affären. I båda dessa 

fall handlar det om situationer där offret misstänkts för andra brott. I 

Thavenius-affären handlade det om förfalskning och i detta fall om försking-

ring. På den vägen har det upptäckts vad som drivit offren till att begå brotten, 

nämligen det trängda läget de befunnit sig i. Domstolen ansåg alltså att de båda 

prestationerna, det vill säga det belopp Leijonhufvud fått ut och det belopp som 

Hjertzell krävt för medgivandet av lånen, stått i uppenbart missförhållande till 

varandra. Dessutom hade Hjertzell begagnat sig av Leijonhufvuds trångmål 

eller lättsinne för att uppnå dessa förmåner. 

 

Än en gång har det alltså ansetts att ett värdeförhållande på 1:5 tyder på att en 

ockersituation föreligger. Vidare har det ansetts att ockraren utnyttjat offrets 

trångmål. Utnyttjandet bestod förmodligen i att offret, som var på väg att gå i 

konkurs, inte ansågs vara alltför kreditvärdig av hederliga kreditinstitut. Därför 

tvingades offret att vända sig till motparten. Dessutom motiverades utslaget av 

att ockraren hade utnyttjat sig av motpartens lättsinne. Antagligen har dom-

stolen då syftat på att Leijonhufvud gjort en del mindre bra affärer som 

slutligen tvingat denne till att vända sig till Hjertzell. 

 

2.4.5 NJA 1939 s. 583 
2.4.5.1 Referat 

I fallet, NJA 1939 s. 583, var det två bröder, Johan och Erik Holmgren, som 

tillsammans ägde mark med skog söder om en älv. Genom skogsmarken flöt en 

bäck.  

 

Bröderna stämde trävaruhandlaren Hörnberg vid HR. Johan och dödsboet efter 

Erik, som hade dött under tiden, anförde att Hörnberg hade begärt att av 

bröderna få köpa torrskog för kolning. Därför hade bröderna sålt torrskog och 

vindfällen från den del av deras skogsmark som låg söder om bäcken. Priset 

skulle bestämmas senare och som bevis för försäljningen hade Johan samma 

dag undertecknat en handling som Hörnberg upprättat vid det tillfället. 
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Bröderna hade fått reda på att Hörnberg låtit avverka mer än det virke som 

omfattades av överenskommelsen. De krävde att få en förklaring av Hörnberg, 

som menade att denne hade två handlingar som undertecknats av bröderna. 

Enligt den första skulle bröderna ha sålt all torrskog, vindfällen, seg skog, 

annat torrt som låg på marken samt den skadade skogen som fanns söder om 

älven. Enligt den andra handlingen hade bröderna sålt all granskog som fick 

avverkas på deras mark. Priset för allt virke tillsammans skulle vara 1 500 kr. 

 

Bröderna menade att de inte hade undertecknat handlingarna och att de inte 

heller hade träffat något avtal med Hörnberg om upplåtelsen av avverknings-

rätterna. Johan och dödsboet yrkade på att det senare kontraktet skulle ogiltig-

förklaras antingen på grund av att bröderna inte undertecknat det eller då det 

vid avtalets tillkomst hade förekommit omständigheter, som gjorde antingen 31 

§ eller 33 § AvtL tillämpliga. Tvisten kom, förutom vad gällde underteck-

nandet av avtalen, att koncentreras omkring det först ingångna avtalet. 

Hörnberg anförde att bröderna egenhändigt undertecknat det första avtalet och 

att Johan även skrivit under det senare avtalet med dels sitt egna namn och 

dels, på uppdrag av Erik, med dennes namn. Därför hade två giltiga avtal 

kommit till stånd. Hörnberg menade vidare att värdet på den skog denne hade 

rätt att avverka kunde uppskattas till mellan 3 000 och 4 000 kr. Mot detta 

åberopade Johan och dödsboet en utredning, enligt vilken nettovärdet av den 

produktiva skogen beräknades till 60 000 kr. Nettovärdet av den tidigare 

avverkade skogen uppgick till 2 000 kr. Det anfördes att Hörnberg hade sysslat 

med skogsaffärer hela sitt liv. Denne hade besiktigat skogen som avsågs i det 

senare avtalet och måste därför ha förstått att skogen var mycket värdefull. Om 

bröderna sålt skogen för ett så lågt pris som 1 500 kr hade de visat ett häpnads-

väckande oförstånd. I vilket fall som helst måste de ha svävat i villfarelse om 

skogens rätta värde och Hörnberg hade insett och begagnat sig av denna 

villfarelse. Hörnberg genmälde att bröderna varit goda vänner till Hörnbergs 

far och att de därför hade velat att avtalet skulle få en delvis benefik karaktär. 

 

I HD ansågs det att utredningen hade visat att underskrifterna på det senast 

ingångna avtalet var i sin ordning, men att ersättningen för avverkningsrätten 

var orimligt låg i förhållande till dess verkliga värde vid tiden för upplåtelsen, 



 28

vilket i HD fastställdes till allraminst 30 000 kr. Hörnberg hade besiktigat 

skogen och först gjort gällande att den var värd 3 000 till 4 000 kr. Senare har 

Hörnberg menat att det låg en gåvoavsikt bakom det låga priset. Detta har dock 

inte kunnat styrkas. Dessutom var det Hörnberg som upprättade kontraktet och 

därvid avstod från att ange någon köpeskilling samt att denne förmått Johan att 

skriva på avtalet. Därför och med hänsyn till övriga omständigheter i målet 

måste det anses uppenbart att Hörnberg begagnat sig av brödernas oförstånd till 

att förmå bröderna att ingå avtalet.  

 

2.4.5.2 Analys 

Fallet, NJA 1939 s. 583, behandlar situationen att två bröder, innehavare av 

mark med skog på, ingår avtal med en person som har mångårig erfarenhet av 

skogsaffärer om att sälja en skogsavverkningsrätt till denne. Domstolen 

menade att priset för avverkningsrätten, som hade fastlagts i avtalet till 1 500 

kr, var orimligt låg i förhållande till skogens verkliga värde, som domstolen 

fastställde till minst 30 000 kr. Dessutom hade Hörnberg, ockraren, upprättat 

kontraktet som denne sedan förmått ena brodern att skriva på. Och vidare 

ansågs det uppenbart att Hörnberg utnyttjat brödernas oförstånd till att skaffa 

sig fördelar av avtalet. 

 

Domstolen har alltså menat att bröderna befunnit sig i ett underläge jämfört 

med Hörnberg vid ingåendet av avtalet. Detta eftersom de inte hade varit 

insatta i och förstått sig på marknaden för avverkad skog. Detta förhållande 

hade Hörnberg utnyttjat sig av när denne fick bröderna att ingå avtalet till det 

oskäligt låga priset. Det har, i enlighet med ovanstående rättsfall, ansetts att ett 

värdeförhållande på 1:20, alltså ett ganska extremt förhållande, utgöra det 

uppenbara missförhållande som krävs för att ocker skall föreligga. 

 

2.4.6 NJA 1940 s. 219 
2.4.6.1 Referat 

I fallet, NJA 1940 s. 219, hade änkan Anna sålt en fastighet till försäljaren 

Larsson för 4 000 kr. Villkoren för köpet var bland annat att Anna skulle få bo 
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kvar i boningshuset så länge denna kunde klara sig själv samt att skatter och 

andra avgifter betalades av Anna före tillträdet och av Larsson efter detsamma. 

 

Anna stämde Larsson i HR och anförde att omständigheterna vid avtalets 

ingående var sådana att det skulle strida mot tro och heder att åberopa avtalet. 

Larsson hade nämligen begagnat sig av Annas klena hälsa och oförstånd till att 

förmå denna att sälja fastigheten till ett pris som stod i uppenbart missför-

hållande till fastighetens verkliga värde.  

 

Anna anförde att Larsson en dag hade hunnit upp Anna i sin bil när denna var 

på väg hem. Larsson erbjöd Anna skjuts hem och i bilen hade denne frågat 

Anna om denna ville sälja fastigheten, vilket förnekades. Senare på kvällen, 

precis innan Anna skulle gå och lägga sig, knackade Larsson och en annan 

person, Carlander, på hos Anna. Anna släppte in dem varpå Larsson förklarade 

att nu skulle �det här� köpas. Anna protesterade, men ett köpekontrakt upp-

rättades. Först när detta lästes upp fick Anna reda på att köpeskillingen var satt 

så lågt som till 4 000 kr, vilket Anna invände emot. Larsson fick Anna dock att 

skriva under, eftersom denna trodde sig vara tvungen till det för att bli av med 

besökarna och för att de inte skulle göra Anna illa. När Anna blev tillfrågad 

medgav denna att avtalet lästs, men tillade att avtalet endast skrivits under i 

tron att Anna var tvungen till det. Larsson anförde att denne under bilfärden 

frågat Anna om denna ville sälja fastigheten. Anna hade svarat att denna länge 

hade tänkt göra det samt att Anna flera gånger blivit erbjuden 5 000 kr. Larsson 

förklarade att denne kunde ge 4 000 kr kontant samt ge Anna rätt att bo kvar 

gratis resten av livet. Anna ville dock inte bo kvar längre än Anna klarade sig 

själv. Innan Anna steg ur bilen yttrade Anna att denna ville ha någon som skrev 

ett avtal, vilket Larsson lovade att ordna. Larsson hade ringt upp Carlander, 

som sysslade med fastighetsaffärer, för att fråga om Carlander ville följa med 

till Anna för att hjälpa till att upprätta köpehandlingen. Carlander hade sam-

tyckt och lite senare åkte de till Anna. Väl där kom de överens om priset, varpå 

Carlander upprättade köpehandlingen. Sedan förklarade Carlander innebörden 

av affären för Anna, som ville att affären skulle bestå.  
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Anna anförde vidare att, när denna sedan blivit ensam, hade tanken uppkommit 

att nu hade Anna nog sålt huset trots ett löfte till sin 8 år tidigare avlidna make, 

som själv byggt huset, att inte sälja. Anna hade fått dåligt samvete och led 

under natten av sömnsvårigheter och dagen därpå uppsöktes Larsson för att få 

denne att låta köpet gå åter, vilket denne inte gick med på. Fastigheten var 

taxerad till 4 100 kr och vid en värdering fastställdes värdet till 8 300 kr. 

Larsson menade att fastigheten var värd högst 6 000 kr med hänsyn tagen till 

Annas rätt att bo kvar.  

 

HR ansåg med hänsyn till de omständigheter som kommit fram i målet samt till 

Larssons person att denne vid ingåendet av köpeavtalet begagnat sig av Annas 

oförstånd till att betinga sig förmåner vilka stått i uppenbart missförhållande till 

det vederlag Larsson erlagt. Därför bifölls talan på grund av 31 § AvtL. I HovR 

ogillades talan dock, även här efter en prövning enligt 31 § AvtL. HD fast-

ställde HR:s dom, dock med tillämpning av 33 § AvtL. 

 

2.4.6.2 Analys 

Detta fall, NJA 1940 s. 219, handlar inte om tillämpningen av 31 § AvtL, utan 

om tillämpningen av generalklausulen i 33 § AvtL. Bedömningen av om det 

föreligger ett uppenbart missförhållande mellan prestationerna faller således 

bort, eftersom denna paragraf inte kräver något sådant förhållande. Fallet kan 

dock ändå användas i illustrerande syfte vad gäller bedömningen av Annas 

oförstånd. Domstolen har här utgått från att Anna varit i underläge gentemot 

Larsson, en affärsman, som dessutom hade hjälp av Carlander, som var i 

fastighetsbranschen. Anna förstod inte innebörden av en så pass viktig affär 

som försäljningen av det egna huset. Detta förhållande hade Larsson genom sitt 

kunskapsövertag kunnat utnyttja till att få Anna att gå med på fastighetsförsälj-

ningen. 

 

Av det här fallet kan slutsatsen dras att om den svagare parten, som inte har 

någon särskild affärsvana, har en expert på det ifrågavarande området, eller 

någon som i övrigt är van vid att göra affärer, som motpart, så finns risken att 

den svagare parten handlar i oförstånd. Detta då det kan antas att experten på 

området, i motsats till den svagare parten, kan sin sak. Därför kan denne se till 
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att få fördelar av avtalet, samt att denne därvid kan utnyttja motpartens 

okunskaper eller oförstånd. 

 

2.4.7 NJA 1942 s. 160 
2.4.7.1 Referat 

Fallet, NJA 1942 s. 160, handlade om fastighetsmäklaren Ahlgren som hyrde 

en verkstadslokal av juveleraren Anderson i dennes fastighet. Hyreskontraktet 

upprättades i september 1937 och avtalstiden löpte från oktober samma år och 

ett år framåt. Kontraktet innehöll även en klausul, enligt vilken hyresgästen 

hade rätt att förlänga avtalstiden med ett år i taget. Den totala hyrestiden fick 

dock inte överskrida fem år.  

 

Anderson sålde sin fastighet till direktören Hansson. Försäljningen var vill-

korad av att alla hyresgäster skulle vara uppsagda innan tillträdesdagen. Av 

denna orsak sades Ahlgrens hyreskontrakt upp. Ahlgren vägrade dock att godta 

uppsägningen. Istället krävde Ahlgren förlängning av avtalet enligt klausulen i 

avtalet. Detta föranledde förhandlingar mellan Ahlgren och Anderson, som 

resulterade i att Ahlgren förklarade sig villig att avstå från sin lokal mot en 

ersättning på 6 970 kr, varav 240 kr utgjorde förskottshyra. Resten, alltså 6 730 

kr, utgjorde ersättning för lokalens avträdande. Detta belopp betalades, varpå 

Ahlgren flyttade. 

 

Anderson stämde Ahlgren vid RR och anförde att Ahlgren genom att betinga 

sig och uppbära beloppet på 6 730 kr för lokalens avträdande berett sig en 

förmån som stod i uppenbart missförhållande till det vederlag Ahlgren lämnat. 

Dessutom hade Ahlgren begagnat sig av det trångmål Anderson befann sig i, 

på grund av garantin om uppsägning av alla hyresgäster innan tillträdesdagen. 

Anderson motiverade sin talan med att denne skulle ha blivit skadestånds-

skyldig med ett betydande belopp gentemot Hansson om Andersson inte hade 

kunnat tillhandahålla Hansson fastigheten utan belastning med nyttjanderätter. 

Detta hade påpekats uttryckligen av Hansson. Denna omständighet utgjorde ett 

trångmål för Anderson och Ahlgren, en erfaren fastighetsmäklare och affärs-

man, insåg uppenbarligen detta. Ahlgren invände att Anderson inte kunde tala 
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om något trångmål. Detta då Anderson hade köpt fastigheten för 85 000 kr och 

nu sålt den till Hansson för 200 000 kr. Anderson hade alltså gjort en vinst på 

115 000 kr. Av dessa 115 000 kr skulle ett skadestånd på 6 730 kr betalas till 

Ahlgren. 

 

I RR lämnades Andersons talan utan bifall. HovR kom till motsatt resultat. HD 

höll med RR. Domstolen menade att omständigheterna i målet inte tydde på att 

Anderson befann sig i något trångmål på grund av skadeståndet Ahlgren be-

tingade sig och uppbar för avträdandet av verkstadslokalen. 31 § AvtL var inte 

tillämplig i fallet och rättshandlingen kunde inte ogiltigförklaras på denna 

grund. Eftersom det inte heller förelåg någon annan omständighet som kunde 

göra rättshandlingen ogiltig, fastställde HD RR:s dom. 

 

2.4.7.2 Analys 

Fallet, NJA 1942 s. 160, handlar om fastighetsägare som i samband med 

fastighetsförsäljningen ingått en garantiförbindelse att köparen skall få överta 

fastigheten utan belastning av nyttjanderätter. Lyckas fastighetsägaren inte 

uppfylla detta åtagande, så blir denne skadeståndsskyldig gentemot köparen. I 

fallet började domstolen �bakvägen� jämfört med de flesta andra fall. Dom-

stolen har oftast inlett med att undersöka om ett uppenbart missförhållande har 

förelegat mellan prestationerna. En orsak till detta kan vara att det är svårt att 

sätta ett värde på avflyttandet från lokalen. Istället har det undersökts om något 

trångmål förelegat på Andersons sida, vilket förnekats. 

 

Det kan alltså antas att en person i ett sådant läge som Anderson befann sig i 

inte befinner sig i ett tillräckligt nödläge, för att det skall utgöra trångmål enligt 

ockerstadgandet. En orsak kan vara att vinsten Anderson gjort på fastighets-

affären, gjort att Anderson kunde anses så pass bemedlad att denne inte 

befunnit sig i något nödläge. Detsamma torde gälla om det antas att det i 

bedömningen tagits hänsyn till att Anderson vid affären med Hansson hade 38 

000 kr att vänta i kontant betalning. Att sedan behöva betala en del av dessa till 

Ahlgren kan antagligen inte heller anses utgöra en så pass allvarlig situation 

som krävs för att ett trångmål skall föreligga. Nödläget förutsätter ju i princip 

att det inte skall finnas några andra medel att ta till.  
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2.4.8 NJA 1942 s. 163 
2.4.8.1 Referat   

Fallet, NJA 1942 s. 163, handlade om lantbrukaren Axel Rosenlöw och dennes 

hustru, Ellen. Hustruns kusin, Brovall, hade avlidit utan att, såvitt då var 

bekant, efterlämna någon arvsberättigad anhörig. 

 

Makarna stämde Lydia Dahlberg, barn till hustruns kusin. De anförde att de 

ryktesvis fått reda på att Brovall hade ett barn. Därför företog makarna om-

fattande efterforskningar efter detta barn. Sökandet blev långvarit och dyrt, 

men till sist lyckades de hitta barnet, �vilket vore identiskt med Lydia�. Lydia 

gav makarna i uppdrag att företa ytterligare utredning för att klarlägga om 

Lydia verkligen var Brovalls barn. Utredningen visade att så var fallet, varför 

Lydia tillerkändes arvsrätt efter Brovall. I augusti 1938 utfärdade Lydia en 

handling. Enligt denna skulle makarna få 6 000 kr ur tillgångarna i boet, vars 

behållning uppgick till 31 000 kr. Beloppet var en ersättning för det arbete och 

de utlägg de hade haft för att hitta Lydia och delge Lydia arvsrätten. Senare 

vägrade Lydia dock att infria sitt åtagande. Därför stämde makarna Lydia och 

yrkade på utfående av de 6 000 kr jämte ränta. Lydia bestred och anförde att 

handlingen tillkommit under sådana omständigheter att den inte var gällande 

gentemot denna. När Lydia skrev under handlingen trodde denna sig få någon 

del av arvet. Makarna Rosenlöw hade dessutom företagit sina efterforskningar 

utan uppdrag och var därför inte berättigade till någon ersättning alls. I och för 

sig skulle Lydia kunna tänka sig att ersätta makarna med 500 kr, ett mer än 

tillräckligt belopp för vad de uträttat, vilket även erbjudits makarna. Advo-

katen, som hade haft uppdraget som boutredningsman, hade betingat sig ett 

belopp på 1 740 kr. I detta belopp var ersättning för biträde vid efterforsk-

ningarna samt utredningen om huruvida Lydia var Brovalls barn inkluderat. 

Detta belopp borde i varje fall dras av från makarnas fordran. Om inget annat 

stadgande i avtalslagen kunde anses tillämpligt på detta fall, åberopade Lydia 

33 § AvtL. 

 

RR biföll makarna Rosenlöws talan. HovR kom, med en viss belopps-

modifiering, till samma slutsats. Även HD kom fram till detta slut. Motiv-
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eringen var att inga sådana omständigheter förekommit i fallet som skulle 

kunna befria Lydia från att uppfylla åtagandet enligt handlingen. På grund av 

dödsboets ekonomiska ställning och omständigheterna i övrigt måste antas att 

Lydia utgått från att kostnaderna för boutredningen ingått i de 6 000 kr samt att 

makarna Rosenlöw insett detta.  

 

2.4.8.2 Analys 

Fallet, NJA 1942 s. 163, handlar om en person som utfärdat en viss handling. 

Handlingen förpliktigade personen att utge 6 000 kr till motparten, i detta fall 

makarna Rosenlöw, för deras arbete att finna Lydia och ta reda på om Lydia 

var arvsberättigad. Senare har Lydia inte velat infria sitt åtagande enligt hand-

lingen eftersom denna trott sig inte få något alls ur kvarlåtenskapen. Rättsfalls-

referatet ger inte mycket information om hur detta motiverades. Ett kriterium 

som skulle kunna bli tillämpligt på fallet är oförståndet. För att detta skall 

kunna föreligga krävs antingen att personen i fråga är mindre intelligent rent 

allmänt eller att denne inte har varit i stånd att överblicka en viss situation. 

Förmodligen har avtalet mellan Lydia och makarna Rosenlöw inte varit 

komplicerat nog för att det skall kunna sägas att ena parten inte begripit sig på 

avtalets innebörd. Felaktiga antaganden om rättsföljden av ett visst avtal torde 

inte heller kunna anses allvarliga nog för att ena parten skall kunna åberopa 

oförstånd. Ett annat kriterium som domstolen kan ha haft anledning att pröva är 

om det förelegat en beroende ställning mellan parterna. Även detta har 

förnekats. 

 

Det räcker alltså följaktligen inte med avtal av relativ enkel innebörd eller 

felaktiga antaganden om rättsförhållanden för att oförstånd skall kunna åbe-

ropas och parten på den grunden skall kunna få en situation prövad enligt 

ockerstadgandet. Istället handlar det om fall där den svagare parten rent allmänt 

varit mindre intelligent eller där affärerna i fråga varit så pass komplicerade 

och den svagare parten oftast haft en expert på området som sin motpart. Vad 

gäller antagandet om att det kan ha förelegat ett beroendeförhållande mellan 

parterna, så har även detta förnekats. Detta förmodligen på den grunden att 

Lydia och makarna Rosenlöw inte stått varandra tillräckligt nära och Lydia i 

förhållande till motparten kanske i och för sig varit beroende av dem i just detta 
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fall, men att Lydia i övrigt varit självständig från dem. Förmodligen räcker det 

inte att den svagare parten bara stått i ett beroendeförhållande till motparten i 

ett visst fall, utan det torde krävas att beroendeförhållandet, såsom i det ovan 

nämnda fallet om Ida och Sahlin, sträckt sig längre. 

 

2.4.9 NJA 1981 s. 718 
2.4.9.1 Referat 

Fallet, NJA 1981 s. 718, behandlade det straffrättsliga stadgandet om ocker i 

9:5 BrB, men eftersom paragraferna har i princip identisk lydelse och det är 

samma tanke bakom båda stadgandena, kan detta rättsfall även tjäna till att 

belysa fall när ocker enligt avtalslagen föreligger. 

 

Allmän åklagare yrkade vid TR att Arne P skulle anses ha gjort sig skyldig till 

ocker. Åklagaren anförde att Arne P utnyttjat pensionären Charles Z oförstånd 

genom att ta emot fyra frimärksalbum värda tillsammans 100 000 kr som gåva.  

 

TR kom till den slutsatsen att Arne P varit berättigad att ta emot gåvan. HovR 

kom till motsatt slutsats. Fallet togs upp i HD, där riksåklagaren höll en längre, 

belysande, utläggning, om vad som utgjorde ocker. Riksåklagaren menade att 

�det utmärkande för ocker är att gärningsmannen angriper en främmande makt-

sfär med psykiska medel. Ockraren skapar inte själv den situation denne drar 

fördel av utan ockraren utnyttjar en redan föreliggande situation. Straff-

bestämmelsen i 9:5 BrB motsvaras, vad gäller tillämpningsområdet, av 31 § 

AvtL. Ocker förutsätter alltså ett utnyttjande av annans trängda ställning till att 

förskaffa sig orättmätig vinning på dennes bekostnad. Ett typfall av ocker vid 

benefika rättshandlingar är att en person med utnyttjande av annans oförstånd 

eller beroendeställning förmår denne att ge personen gåvor eller under mot-

svarande omständigheter förskaffar sig ett testamente till sin förmån. Gärnings-

mannen skall alltså genom ett otillbörligt förfarande ha föranlett motparten att 

företa rättshandlingen. För att ett utnyttjande skall kunna vara aktuellt måste i 

vart fall krävas att gärningsmannen på något sätt har påverkat den rätts-

handlande. Ren passivitet torde alltså inte kunna grunda ansvar för ocker. I 

sådana fall blir 33 § AvtL tillämplig.� 
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HD tog riksåklagarens utläggning som utgångspunkt och då särskilt det faktum 

att det vid benefika rättshandlingar krävs att gärningsmannen genom en aktiv 

handling förmått motparten att företa rättshandlingen för att denne skall kunna 

dömas till ansvar för ocker. I det här fallet hade Arne P i och för sig utnyttjat 

Charles Z oförstånd genom att ta emot gåvan bestående av de fyra frimärks-

albumen. Däremot hade det inte gjorts gällande att Arne P förmått Charles Z att 

ge Arne P frimärkena. Någon sådan aktiv handling hade Arne P aldrig företagit 

och därför kunde denne inte dömas för ocker.  

 

2.4.9.2 Analys 

Fallet, NJA 1981 s. 718, behandlade den situationen att den part som, utan att 

direkt ha varit starkare, tagit emot en gåva från motparten till ett betydande 

värde. Domstolen tog aldrig upp frågan om en betydande värdeskillnad hade 

förelegat mellan parternas prestationer. Hade den gjort det hade den för-

modligen kommit fram till att så var fallet eftersom det inte fanns någon 

motprestation till gåvan. Det kriterium som istället undersöktes var Charles Z 

oförstånd. Det bejakades att sådana omständigheter måste ha förelegat som 

tydde på oförstånd. Motiveringen var att Charles Z på grund av ålderssvaghet 

inte längre varit i stånd att inse hela vidden av affären. Hade Charles Z varit vid 

sina sinnens fulla bruk hade Charles Z inte givit Arne P, som inte var någon 

frimärkssamlare, en så dyrbar gåva. Att Arne P mottagit gåvan ansågs i och för 

sig vara förkastligt. Som motargument anfördes det faktum att Arne P aldrig 

hade försökt, genom någon aktiv handling, att få frimärksalbumen. Ren 

passivitet, ansåg rätten, räckte inte till för att fällas för ocker. 

 

Den slutsatsen som kan dras ur fallet är att det vid gåvor måste finnas ett 

kausalsamband mellan den partens aktiva handling för att få gåvan och själva 

givandet. I annat fall kommer ockerstadgandet inte på fråga. Detta gäller även 

om den ena partens beteende i övrigt är att anse som förkastligt och 

prestationernas värde står i ett uppenbart missförhållande till varandra. Den ena 

partens aktiva handling måste alltså ha resulterat i att denne slutligen fått 

gåvan. 
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2.4.10 Sammanfattning av praxis angående 31 § AvtL 
Här följer en sammanfattning av de resultaten jag kommit fram till vid genom-

gången av rättsfallen ovan. 

 

Först till frågan vad som avses med ett �uppenbart missförhållande� mellan 

prestationerna. Här har det inte uppfunnits någon regel att hålla sig till, varför 

bedömningen blir något osäker. Värdeförhållanden på alltifrån 1:2 och ända 

upp till 1:20 har utgjort uppenbara missförhållanden. Förmodligen är det ett 

ganska säkert antagande att förhållanden runt 1:20 alltid utgör uppenbara 

missförhållanden. Värdeförhållanden på runt 1:5 kan tas som en tydlig indika-

tion på att ocker föreligger. Om förhållandet ligger runt 1:2 krävs en prövning 

av det enskilda fallet för att det uppenbara missförhållandet skall kunna 

fastställas. 

 

Nästa kriterium att undersöka närmare är den beroende ställningen. En sådan 

beroende ställning föreligger om någon är ålderssvag och fullständigt avhängig 

av motparten för att kunna leva ett någorlunda bra liv. Ett utnyttjande av en 

sådan situation kan tas som ett varningstecken för ocker. Detsamma torde gälla 

för unga människor eller fysiskt och psykiskt handikappade. Vidare har det 

även fastställts att ett sådant starkt avhängighetsförhållande föreligger om 

någon varit i en annan persons tjänst länge. Då har det byggts upp ett så pass 

starkt förhållande med varandra att det anses vara ett tecken på ocker om någon 

utnyttjat detta förhållande. Däremot har ett sådant beroendeförhållande för-

nekats om ena parten inte varit i princip fullständigt beroende av motparten 

eller om parten bara varit fullständigt beroende inom ett specifikt område. 

Beroendeförhållandet måste alltså vara fullständigt och gälla på alla områden. 

 

För att ett trångmål skall föreligga krävs att den ena parten inte har något annat 

val än att ingå avtal med ockraren. Det skall alltså inte finnas någon annan 

utväg än just denna. Det har således inte ansetts vara tillräckligt att ena parten 

hotas av skadestånd på grund av kontraktsbrott om parten i övrigt har medlen 

att betala detta. Det krävs alltså en helhetsbedömning av offrets hela ekono-
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miska situation. Det räcker inte med att offret förlorar mer eller mindre stora 

pengar på en viss affär. 

 

Angående oförståndskriteriet kan sägas, att ockerparagrafen slår till, på denna 

grund, mot fall där den starkare parten utnyttjat sitt kunskapsövertag i en viss 

situation gentemot den svagare parten för att uppnå fördelar av rättshandlingen. 

Detsamma gäller om den starkare parten antingen själv varit specialist på det 

ifrågavarande området eller om parten har någon på sin sida som är det. Ett 

annat liknande fall är när den svagare parten inte förstått sig på den vissa 

situationen som parten givit sin in på. Då anses det att parten varit oförståndig i 

sitt handlande. Däremot kan oförstånd inte åberopas om rättshandlingen och 

dess följder är av en relativt enkel karaktär, som i princip vem som helst skulle 

kunna förstå sig på eller om ena parten felaktigt antagit att en rättshandling 

skulle få en viss följd. Det krävs alltså att den svagare parten antingen samman-

taget varit mindre intelligent eller att det handlat om så pass komplicerade 

affärer att en normalbegåvad inte förstår sig på dem. 

 

Det sista kriteriet, lättsinne, har endast behandlats i ett fall som jag har stött på. 

Men jag anser ändå att det talar för sig själv. Det handlar här om fall där den 

svagare parten antagligen gjort en rad mindre bra affärer som slutligen tvingat 

parten att vända sig till motparten för att kunna ha en liten chans att få det hela 

att gå runt.  

 

Förutom en precisering av de uttryckliga kriterierna i ockerstadgandet har det 

även slagits fast att en köpare inte kan åberopa sig av god tro om säljaren inte 

haft äganderätten till en viss egendom vid försäljningen. Ockerparagrafen kan 

alltså även slå till mot en köpare i god tro. Slutligen gäller en specialreglering 

för gåvor, nämligen att även om ockerkriterierna i övrigt uppfylls, så krävs en 

aktiv handling från den potentielle ockraren samt att det krävs att denna aktiva 

handling skall ha resulterat i gåvan. 
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2.5 Tillämpningen av generalklausulerna i avtalslagen 
I det här avsnittet kommer jag att gå in på tillämpningsområdet för de båda 

generalklausulerna, 33 §44 och 36 §45, i avtalslagen. En orsak till varför jag har 

valt att gå in på detta problem är, att en avgränsning mellan generalklausulerna 

och de mer specifika ogiltighetsgrunderna, såsom till exempel ocker, hjälper 

till att definiera de yttre gränserna för användningen av de senare. Även denna 

aspekt är viktig vid en bedömning av om, till exempel, ocker föreligger. Dess-

utom har det ifrågasatts vad de mer specifika ogiltighetsgrunderna skall tjäna 

till och om det inte är tillräckligt att generalklausulerna finns till.46 Intentionen 

är att visa att både de specifika ogiltighetsgrunderna och generalklausulerna 

förtjänar sin plats. Däremot lämnar jag förhållandet mellan de båda general-

klausulerna därhän, eftersom det inte skulle tillföra mitt arbete något att gå in 

på detta. 

 

2.5.1 Förhållandet mellan ogiltighetsgrunderna och 33 § AvtL 
33 § AvtL bygger, enligt Hultmark/Ramberg47, på följande förutsättningar: 

1. Den klandervärda omständigheten skall ha förelegat vid rättshand-

lingens tillkomst. 

2. Medkontrahenten skall ha känt till denna omständighet vid rättshand-

lingens uppkomst (det så kallade insiktsrekvisitet). 

3. Känner motparten till omständigheten strider det mot tro och heder att 

åberopa rättshandlingen. 

                                                        
44 33 § AvtL Rättshandling, som eljest vore att såsom giltig anse, må ej göras gällande, där 

omständigheterna vid dess tillkomst voro sådana, att det skulle strida mot tro och heder att med 

vetskap om dem åberopa rättshandlingen, och den, gentemot vilken rättshandlingen företogs, 

måste antagas hava ägt sådan vetskap. 
45 36 § 1 st. Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med 

hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade 

förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det 

icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas 

även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende. 
46 Se till exempel Cervin, Ocker som civilrättslig företeelse, s. 49ff ang. 36 § AvtL 
47 Jan Ramberg är professor i civilrätt och Christina Hultmark är jur. dr. i civilrätt 
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4. 33 § medför att rättshandlingen inte blir bindande. Någon jämkning av 

rättshandlingen tillåts inte enligt lagtexten. 

5. Det måste inte vara motparten själv som obehörigen skall ha påverkat 

den rättshandlande. Det räcker att någon annan med motpartens vetskap 

gjort det. 

6. Dessutom kan paragrafen tillämpas när den rättshandlande i och för sig 

haft rättslig handelsförmåga, men där fallet legat på gränsen. Ett 

exempel är när den rättshandlande varit ålderssvag utan att för den skull 

ha handlat under påverkan av en psykisk störning.48 

 

Grönfors menar i sin kommentar till avtalslagen att avsikten med general-

klausulen om tro och heder i 33 § AvtL var att den skulle tjäna som ett 

komplement till de konkret inriktade ogiltighetsregler om till exempel ocker. 

Enligt denna bestämmelse skulle domstolarna vid prövningen av en rättshand-

lings giltighet få tillfälle att ta hänsyn även till andra omständigheter än de som 

särskilt nämnts i lagtexten.49  

 

I motiven tas ett par exempel upp på när 33 § AvtL är tänkt att användas, 

istället för någon av de andra ogiltighetsgrunderna. Ett av fallen gäller 

�svagheter i rättshandlingsgärningen utan att dessa förtätats till bristande rätts-

handlingsförmåga�.50 Med detta menas att om den ena parten vid avtals-

slutandet varit kroppsligen sjuk, ålderssvag, berusad eller något liknande, vilket 

inverkat på partens förmåga att bedöma avtalets innebörd och följder samt 

motparten insett detta, så strider det mot tro och heder att göra handlingen 

gällande.51 

   

Ett annat fall gäller �situationer, där svikligt förfarande kan ifrågasättas men 

man inte kan eller i varje fall inte vill gå så långt som till att framkalla konse-

kvensen av en straffrättslig talan om bedrägeri.�52 Här avses fall, då det inte 

                                                        
48 Hultmark/Ramberg, Inledning till avtalsrätten, s. 87 
49 Grönfors, Avtalslagen, s. 205 
50 A. a. s. 208 
51 Förslag, s. 134 
52 Grönfors, s. 209 
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framstår som helt klart att svek föreligger, men att omständigheterna tyder på 

att ena parten på ett ohederligt sätt utnyttjat motpartens okunskap om ett visst 

förhållande.53 

 

Sammanfattningsvis är alltså generalklausulen om tro och heder i 33 § AvtL 

tänkt som ett komplement till övriga, konkret utformade ogiltighetsgrunder. 

Detta för att tillåta att fler kriterier tas in i bedömningen av en rättshandlings 

ogiltighet, än de som uttryckligen nämns i lagtexten. Vidare skall förhindras att 

en etiskt/moraliskt �tveksam� rättshandling som inte direkt faller under någon 

av de andra ogiltighetsreglerna automatiskt blir giltig. Paragrafen kan tillämpas 

i vissa gränsfallssituationer, såsom vid �nästan bristande� rättshandlings-

förmåga eller �nästan-bedrägerier�. 

 

2.5.2 Förhållandet mellan ogiltighetsgrunderna och 36 § AvtL 
36 § AvtL är, liksom 33 § AvtL, tänkt att användas restriktivt, vilket även 

domstolarna gjort. Kan en av de mer specifika ogiltighetsreglerna tillämpas på 

en viss situation, så skall detta ske, särskilt om parterna är någorlunda jäm-

bördiga. Risken finns till exempel att domstolen blandar sig i en avtalad 

riskfördelning parterna emellan och detta får inte ske. Tanken bakom 36 § 

AvtL är inte att den skall tjäna som ett civilrättsligt kontrollinstrument. Det 

skall fortfarande vara tillåtet att göra bra affärer, men överutnyttjas ett övertag, 

så kan paragrafen bli tillämplig.54 

 

36 § AvtL är, enligt Hultmark/Ramberg, uppbyggd på följande sätt. 

1. Prövningen skall avse ett eller flera avtalsvillkor, alltså inte ett helt 

avtal. 

2. Avtalsvillkoret skall antingen vara oskäligt i sig eller beroende på 

förhållandena i det enskilda fallet. 

3. Oskäligheten kan bero på omständigheterna vid avtalets tillkomst, men 

även ett senare inträffat förhållande och omständigheterna i övrigt kan 

vara av betydelse. 

                                                        
53 Förslag, s. 134 
54 Hultmark/Ramberg, Inledning till avtalsrätten, s. 89f 



 42

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

att det jämkade villkoret inte var av sådan central betydelse att avtalet i 

övrigt inte kan upprätthållas. 

5. Avtalsvillkoret behöver inte åsidosättas fullständigt utan villkoret kan 

jämkas så att det blir skäligt. 

6. Åsidosättandet eller jämkningen av ett avtalsvillkor kan medföra att 

avtalet i övrigt förändras eller blir ogiltigt. 

7. Hänsyn tas uttryckligen till om ena parten befinner sig i ett underläge 

gentemot motparten.55 

 

Övriga ogiltighetsregler tar alltså sikte på ogiltigheten i en hel rättshandling 

medan 36 § AvtL alltså utgår från en prövning av skäligheten i ett visst 

avtalsvillkor. Detta villkor skall antingen vara oskäligt i sig, alltså tillhöra en 

viss typ av villkor som inte kan accepteras, eller så skall det vara oskäligt 

beroende på förhållandena i det enskilda fallet. En prövning av varje enskilt 

fall för sig krävs alltså. Oskäligheten kan, till skillnad från vid övriga 

ogiltighetsgrunder, bero inte bara på omständigheterna vid avtalets tillkomst, 

utan även på senare inträffade förhållanden och på omständigheterna i övrigt. 

Dessa �omständigheter i övrigt� kan även vara sådana omständigheter som inte 

uttryckligen nämns i ogiltighetsparagraferna.56 

 

En annan egenhet i 36 § AvtL ligger i dess följder. Ogiltigförklaras ett avtal 

enligt någon av de övriga grunderna, så blir oftast hela avtalet ogiltigt. Detta är 

inte fallet vid tillämpningen av 36 § AvtL. Istället blir det så att om ett 

avtalsvillkor åsidosätts består normalt avtalet, eventuellt med vissa modifika-

tioner som blivit nödvändiga för att behålla avtalets syfte, i övrigt. Dessutom 

behöver avtalsvillkoret inte åsidosättas helt, utan det kan jämkas så att det blir 

skäligt. I vissa fall kan det dock bli så att åsidosättandet eller jämkningen 

medför att avtalet i övrigt förändras eller blir ogiltigt. Detta är särskilt fallet om 

centrala villkor förändras på grund av oskälighet. 

 

                                                        
55 A. a. s. 88 
56 A. a. s. 89 
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Slutligen kan anmärkas att även om också övriga ogiltighetsregler, med vilket 

avses 28-31 §§ AvtL, utgår från att den ena parten har en överlägsen position 

gentemot motparten, så är 36 § AvtL den enda paragrafen, där detta nämns 

specifikt. Här kommer alltså konsumentskyddet in, men stadgandet inskränker 

sig inte bara till att gälla i rena konsument/näringsidkarförhållanden, utan det 

omfattar även fall där en näringsidkare intar en underlägsen ställning gentemot 

en annan näringsidkare samt samma situation mellan två privatpersoner.57 

 

2.5.3 Sammanfattning  
I och för sig är det säkerligen så att ogiltighetsgrunderna samt general-

klausulerna, 33 och 36 §§ AvtL, i princip täcker samma område. Vidare är det 

säkerligen så att särskilt de båda generalklausulerna konkurrerar med varandra. 

Sammanfattningsvis, anser jag dock, att det ovan anförda ändå visat att varje 

paragraf har sin funktion att fylla.  

 

Uppfylls rekvisiten i någon av ogiltighetsgrunderna, så skall denna grund 

åberopas i första hand. Om detta inte är fallet, men rättshandlingen ändå är 

klandervärd vid handlingens uppkomst, så skall 33 § AvtL tillämpas. Klandras 

en handling på grund av en senare tillkommen omständighet eller klandras ett 

speciellt avtalsvillkor, så är det 36 § AvtL som skall tillämpas. Detsamma 

gäller om parten inte eftersträvar en total ogiltighet utan bara en justering av ett 

villkor eller en rättshandling, vilket kan vara fallet om parten till exempel inte 

klarar sig utan motpartens prestationer i längden.  

 

Tanken bakom generalklausulerna är alltså att de skall gripa in där det brister i 

rekvisiten för de specifika ogiltighetsgrunderna men att de skall användas 

restriktivt, vilket också sker. Situationer där en part utnyttjar sitt övertag gent-

emot sin motpart, såsom är fallet vid ocker, svek eller tvång, kommer inte att 

försvinna bara för att generalklausulerna finns till. I och för sig kan tyckas att 

den moderna människan borde kunna ta så pass väl hand om sig själv att 

personen skulle kunna slippa hamna i sådana situationer.58 Behovet av att 

                                                        
57 A. a. s. 91 
58 Se till exempel Cervin, Ocker som civilrättslig företeelse, s. 52 
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skydda en svagare part kommer dock trots detta att finnas kvar. Därför kommer 

även behovet av de specifika ogiltighetsgrunderna att finnas kvar. Detta trots 

att det allt oftare förekommer att �slaskpost-paragraferna�, 33 och 36 §§ AvtL, 

åberopas av bekvämlighet och i tron på större framgång med dessa vid en 

rättslig prövning. 
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3 Tysk rätt 
Inledningsvis i detta kapitel görs en kort genomgång av tysk avtalsrätt. Sedan 

kommer jag att gå in på ogiltighetsgrunderna i tysk rätt. 

 

3.1 Avtalsrätt 
I Tyskland regleras de avtalsrättsliga huvudreglerna i Bürgerliches Gesetzbuch, 

BGB, som trädde i kraft år 1900. De påminner mycket om de nordiska avtals-

lagarna, för vilka BGB utgjort en viktig förebild.59 BGB är uppdelad i 5 olika 

delar. Den första delen kallas Allgemeiner Teil, eller �allmän del�. Reglerna i 

denna gäller, enligt den så kallade �Klammerprinzip�, för alla regler i alla fyra 

följande delar i den så kallade Besonderer Teil, den �särskilda delen�, av BGB. 

Det är i den första delen regeln om ocker återfinns. Det får till följd att även 

rättshandlingar som regleras i någon av de andra, särskilda, delarna av BGB, 

kan ogiltigförklaras på grund av ocker. 

 

Jag har ovan, i redogörelsen för svensk avtalsrätt, beskrivit två olika principer 

för hur avtal sluts, nämligen löftesprincipen och kontraktsprincipen. Såväl 

svensk som tysk avtalsrätt bygger på den förstnämnda och skillnaderna mellan 

de båda ländernas regler är inte särskilt stor. Enligt tysk rätt, liksom enligt 

svensk, knyts viktiga rättsverkningar till den tidpunkten, då rättshandlingen 

kommer mottagaren till handa. Vill anbudsgivaren däremot återkalla sitt anbud 

måste återkallelsen enligt tysk rätt, till skillnad från vad som gäller enligt 

svensk rätt, ha kommit mottagaren till handa senast samtidigt med vilje-

förklaringen. Den avgörande tidpunkten både för bindande anbud och bindande 

accept är alltså enligt tysk rätt när anbudet eller accepten ankom till 

mottagaren. Reglerna vad gäller acceptfrist och oren accept är i princip 

desamma i de båda länderna.60 

 

 

                                                        
59 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 311 
60 A. a. s. 313f 
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3.2 Avtals ogiltighet 
I Tyskland, liksom i Sverige, gäller principen om avtalsfrihet. Denna princip 

kan delas in i tre olika delar: Friheten att ingå avtal (Vilket är avtalsobjektet 

och vem är motparten?), friheten att gestalta avtalet (Vad är avtalets innehåll?) 

samt formfriheten, vilken innebär att det inte finns något tvång att ingå avtal 

skriftligt eller i någon annan form.61  

 

En rättsordning där avtalsfriheten är total skulle dock förmodligen inte fungera 

i praktiken. Ett sådant system skulle kunna leda till att alla på olika sätt 

försökte utnyttja alla i så stor utsträckning som möjligt, eftersom det inte finns 

något som hindrar detta.62  

 

3.2.1 Nullitet och angriplighet 
I BGB finns inte, som i avtalslagen, ett helt samlat kapitel med ogiltighets-

regler. Ogiltigheten stadgas istället i varje paragraf för sig.  

 

Ogiltigheten kan vara av olika slag, nichtig, en nullitet, såsom vad gäller ocker, 

eller anfechtbar, angriplig, varav den senare formen är den mildare. För att en 

rättshandling som är angriplig skall bli ogiltig, krävs att motparten opponerar 

sig mot den. Felen i dessa fall kan avhjälpas och ogiltigheten kan inte göras 

gällande mot part i god tro. Om motparten skulle ogiltigförklara en sådan 

handling, anses den vara en nullitet från början.63 En rättshandling som är en 

nullitet kräver ingen invändning. Felen kan inte avhjälpas på samma sätt som 

de angripliga felen och ogiltigheten verkar även mot motpart i god tro.  

 

I övrigt gäller vad som sagts ovan, i avsnittet om avtals ogiltighet enligt svensk 

rätt, om dessa ogiltighetsformer med det tillägget att en nullitet kan bekräftas 

av den som företagit den rättshandlingen. Då anses handlingen företagen på 

                                                        
61 Rüthers/Stadler, Allgemeiner Teil des BGB, s. 28 
62 A. a. s. 29 
63 § 142 I BGB 
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nytt. Bekräftas den av båda parter, så får bekräftelsen till följd att parterna 

binds som om avtalet hade varit giltigt från början. 64 

 

3.3 Ocker enligt tysk rätt 
Ockerparagrafen i BGB lyder:  

 
�Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.  

  

Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung 

der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der 

erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine 

Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren läßt, die in einem 

auffälligen Mißverhältnis zu der Leistung stehen.�65  

 

Ocker sorteras in i BGB bland de handlingar som är nulliteter på grund av att 

de strider mot goda seder. Det anses alltså vara en form av pactum turpe. 

 

Även vad gäller den tyska bestämmelsen, så ligger inte problemet i förståelsen 

av själva texten i paragrafen, utan mer i att förstå dess innebörd. I det följande 

kommer jag att redogöra för hur de olika kriterierna för när ocker föreligger 

skall tolkas. Även i denna del kommer jag att använda mig av lagkommentarer, 

litteratur och rättspraxis.  Men innan dess en kort historik för att visa orsakerna 

till att ockerbestämmelsen infördes i tysk rätt. 

 

                                                        
64 § 141 BGB 
65 § 138 BGB i egen svensk översättning:  

1) En rättshandling som strider mot de goda sederna är en nullitet. 

2) En nullitet är särskilt en rättshandling, genom vilken någon, under utnyttjande av någon 

annans tvångssituation, oerfarenhet, avsaknad av uppfattningsförmåga eller avsevärda 

viljesvaghet, betingar eller tar sig fördelar för egen eller annan persons räkning och dessa 

fördelar står i ett uppseendeväckande missförhållande till motprestationen.  

Den egentliga ockerbestämmelsen finns i st. 2, man jag tar här även hänsyn till 1 st., eftersom 

det då blir lättare att se bland vilka bestämmelser ocker hör hemma i tysk rätt (nämligen 

nulliteter). 
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3.3.1 Historik 
Ränteförbud infördes för första gången i och med att kristendomen, och således 

även den kanoniska rätten, kom till Tyskland. De enda som fick ta ut ränta var 

judarna och för att hålla �judeockret� under kontroll infördes lagar för att 

begränsa räntesatsen. Begränsningen av räntesatsen, och inte ränteförbudet, 

blev snabbt till den allmänt gällande regeln och utvecklingen gynnades 

ytterligare av det som i Tyskland kallas �receptionen� av den romerska rätten 

och av reformationen. Följden blev att en bestämmelse om att ett ränte-

maximum på 5 % skulle gälla för alla. Ocker definierades nu som överskrid-

andet av ett visst räntemaximum, till skillnad från den tidigare definitionen som 

helt förbjudit tagande av ränta. I och med detta hade förbud i lag mot att ta ut 

ränta slutligen avskaffats.66 

 

Under industrialiseringen uppkom krav på att staten skulle hålla sig utanför 

maktspelet på en fri marknad. Dess uppgift skulle inskränkas till att bara se till 

att spelreglerna hölls. Räntelagarna var ett sätt för staten att blanda sig i 

maktspelet. Dessa måste därför avskaffas, vilket även skedde. 1867 infördes en 

lag om räntefrihet av det Nordtyska Förbundet. Då valde Preußen att släppa 

räntan fri även där. 1871 följde även Baden, Hessen och Württemberg efter.67  

 

Istället för att marknaden reglerade sig själv, vilket hade varit förhoppningen, 

bröt ett krig �alla mot alla� ut. De svaga, nämligen bönderna som i ett led i den 

allmänna utvecklingen var tvungna att investera i ny föda till djuren, nya 

grödor och nya maskiner, utan att verkligen ha råd med dylika investeringar, 

befann sig i ett hopplöst underläge. 68  

 

Ockret, både i form av kredit- och sakocker, blev mer och mer utbrett och 

särskilt utsatta var bönderna på landet, som inte bara befann sig i ett finansiellt 

utan även ett intellektuellt underläge. Bönderna var dessutom ofta beroende av 

ockrarna för sin överlevnad. Detta då ockrarna inte bara lånade ut pengar utan 

                                                        
66 Bauer, Der Beitrag der Raiffeisengenossenschaften zur Überwindung des Wuchers, s. 36f 
67 A. a. s. 39ff 
68 A. a. s. 41f 
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även såg till att bönderna band upp sig vid dem genom att ockrarna var de enda 

som bönderna fick köpa och sälja genom. Det uppstod alltså ett slags livegen-

skapsförhållande mellan ockrarna och bönderna. Elände och nöd spred sig och 

kraven på lagstiftning mot företeelsen ökade.69 

 

1879 började ockerproblemets lösning förhandlas i riksdagen. Två möjliga 

lösningar fanns: den ena gick ut på ett återinförande av ett räntemaximum om 

5-6 % och att överskridanden i särskilt svåra fall skulle bestraffas, det andra 

gick ut på att inga fasta gränser skulle fastläggas för när ocker förelåg. Istället 

skulle utgångspunkten, efter en prövning av det enskilda fallet, vara att straff-

bart ocker förelåg om kreditgivaren utnyttjade en svaghet hos sin motpart. För 

att undvika att staten blandade sig i alltför mycket antogs den sistnämnda 

lösningen.70 

 

I maj 1880 utfärdades den nya ockerlagen, som senare kom att bli ledstjärnan, 

när motsvarande reglering infördes i Sverige.71 

 

3.3.2 Kriterier enligt § 138 BGB 
3.3.2.1 Allmänna förutsättningar  

Utgångspunkten för den tyska bestämmelsen är densamma som enligt den 

svenska, nämligen att en starkare part utnyttjar det övertag denne har över en 

svagare motpart. 

 

§ 138 I BGB behandlar inte ocker utan rättshandlingar som strider mot goda 

seder, alltså fall av pactum turpe. Till dessa rättshandlingar räknas dock även 

sådana handlingar som inte riktigt når upp till de krav som ställs för att ocker 

skall föreligga. Det stadgas att sådana avtal är nulliteter. 

 

§ 138 II BGB behandlar ett särskilt fall av rättshandlingar som resulterar i 

nullitet. Den förutsätter att en tvåsidig rättshandling utförts. Vidare förutsätts 

                                                        
69 A. a. s. 41ff 
70 A. a. s. 42 
71 A. a. s. 43 
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antingen ett tvåpartsförhållande mellan ockraren och offret eller ett treparts-

förhållande mellan ockraren, offret och en tredje person. Syftet skall vara att 

betinga eller ta sig förmögenhetsfördelar och följden blir, som sagt, nullitet.  

 

Följden blir att den så kallade �Verpflichtungsgeschäft�72 är en fullständig 

nullitet som inte kan upprätthållas av att en korrigering av förhållandet mellan 

förpliktelserna. Detta är dock en misslyckad lösning i avtalsförhållanden som 

löper över lång tid där den drabbade är beroende av ockrarens förpliktelse, 

såsom till exempel i hyresavtal. I sådana fall omtolkas avtalet, då paragrafen 

annars skulle förfela sitt syfte, nämligen att skydda den drabbade.73 Detsamma 

gäller den drabbades så kallade �Erfüllungsgeschäft�, vilken även den blir en 

fullständig nullitet. Detta gäller dock inte ockrarens �Erfüllungsgeschäft�. 

Ockraren förblir alltså tvungen att utföra sin del av avtalet.74 

 

3.3.2.2 Mißverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung 

Översatt till svenska betyder �Mißverhältnis zwischen Leistung und Gegen-

leistung� �missförhållande mellan prestation och motprestation�. 

  

På grund av detta kriterium, som säger att det skall föreligga ett missför-

hållande mellan prestation och motprestation, kan endast sådana avtal träffas 

av ockerbestämmelsen, som går ut på ett utbyte av förpliktelser. Sådana fall är 

till exempel lån, köp och hyra. Däremot kan inte till exempel borgen falla 

under ockerparagrafen, eftersom det då saknas någon form av motprestation.75 

 

                                                        
72 Enligt den tyska �Abstraktionsprinzip� delas alla avtal in i två delar och båda förekommer, 

förutsatt att avtalet är tvåsidigt, både hos givare och hos mottagare; �Verpflichtungsgeschäft� 

eller �Erfüllungsgeschäft�, enligt vilken man förpliktar sig att till exempel utge en cykel 

respektive att utge betalning för densamma, och �Verfügungsgeschäft�, enligt vilken man 

sedan också utbyter de avtalade objekten (cykeln respektive pengarna). 
73 Köhler, BGB, Allgemeiner Teil: Ein Studienbuch, s. 229 
74 A. a. s. 229 
75 Bassenge, med flera, Palandt, s. 138f 
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3.3.2.3 Auffällig 

I svensk översättning betyder �auffällig� att ett visst förhållande är �uppen-

bart�. Uppenbart är missförhållandet när värdet av det den ena parten är 

skyldig motparten överstiger 100 % eller mer av marknadspriset. Detta enligt 

den så kallade �Grenze des Doppelten�-regeln eller regeln om �det dubblas 

gräns�. Vid en bedömning av om ett uppenbart missförhållande föreligger, 

måste hänsyn tas till alla omständigheter i det enskilda fallet, särskilt den risk 

borgenären tar på sig.76 

  

3.3.2.4 Zwangslage 

Ett �Zwangslage� är ett tvångsläge eller en tvångssituation, vilket kan jämföras 

med det svenska ockerkriteriet trångmål. 

 

I Palandt, förmodligen den högst ansedda kommentaren till BGB, beskrivs 

tvångssituationskriteriet på så sätt att någon, på grund av att denne befinner sig 

i ett trängt läge, anser sig tvingad att utföra en viss prestation av finansiell eller 

annan art. Det behöver inte nödvändigtvis handla om fall av extrem ekonomisk 

nöd. Även hot om svåra nackdelar av annat slag än det rent ekonomiska 

innefattas. Sådana fall kan till exempel vara hot om politiska följder eller 

hälsorisker.77  Ett mer konkret fall torde vara hot om politisk förföljelse eller 

tortyr.  

 

Köhler uttrycker det något enklare i sin lärobok om BGB:s allmänna del. Här 

sägs det att en tvångssituation av ekonomisk eller annan art föreligger om 

offret är ovillkorligen beroende av ockrarens förpliktelse.78 

  

3.3.2.5 Unerfahrenheit 

Med �Unerfahrenheit� menas på svenska oerfarenhet. Det svenska ocker-

kriterium som ligger närmast oerfarenheten är oförståndet. 

  

                                                        
76 A. a. s. 139 
77 A. a. s. 139 
78 Köhler, BGB, Allgemeiner Teil: Ein Studienbuch, s. 228 
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Palandt beskriver oerfarenheten som �en avsaknad av levnads- eller affärs-

erfarenhet�. Oerfarenhet anses särskilt kunna föreligga hos unga eller gamla 

människor och förmodligen även hos, till exempel, förståndshandikappade. Det 

kan handla om oerfarenhet inom ett visst område i det vardagliga livet eller 

inom ett visst ekonomiskt betydande område. Däremot omfattas inte vetskap 

om ett visst rättsförhållande eller okunskaper på ett visst specialområde.79 

Särskilt det sistnämnda beror förmodligen på att en part, utan större svårighet, 

kan skaffa sig tillgång till fackkunskaper, i en sådan situation.  

 

Köhler ansluter sig till Palandt i det att Köhler menar att med begreppet 

oerfarenhet avses en avsaknad av levnads- eller affärserfarenhet. Det är dock 

inte tillräckligt att den ena parten inte har samlat erfarenhet inom ett visst 

ekonomiskt eller levnadsområde. Därför kan oerfarenhet i regel bara antas 

föreligga hos unga eller psykiskt inskränkta personer.80 Strikt tolkat omfattar 

den sistnämndes beskrivning av kriteriet inte gamla människor. Förmodligen 

torde detta, i enlighet med bland annat den ledande kommentaren och praxis 

angående paragrafen, inte ha varit avsett. 

 

3.3.2.6 Mangelndes Urteilsvermögen 

Ett �mangelndes Urteilsvermögen� betyder översatt till svenska �avsaknad av 

bedömningsförmåga�. Det svenska ockerkriteriet som ligger närmast torde vara 

lättsinne, även om det här inte är alldeles tydligt. 

 

En avsaknad av sådan bedömningsförmåga föreligger, enligt Palandt, när offret 

inte klarar av att värdera de mot varandra stående prestationerna på ett 

realistiskt sätt samt inte förmår avgöra för- och nackdelarna med affären på ett 

sakligt sätt. I normalfallet är avsaknaden av den nödvändiga bedömnings-

förmågan en följd av förståndssvaghet. Men det kan även handla om normal-

begåvade personer och då särskilt vid ingåendet av komplicerade eller oklart 

formulerade avtal. Den avgörande faktorn är om offret klarar av att göra en 

                                                        
79 Bassenge, med flera, Palandt, s. 139 
80 Köhler, BGB, Allgemeiner Teil: Ein Studienbuch, s. 228 
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förnuftig bedömning i det konkreta fallet. Alltså varken krävs det eller är 

nödvändigt att personen i fråga besitter en allmänt svag bedömningsförmåga.81 

 

En avsaknad av bedömningsförmåga förutsätter, enligt Köhler, att offret inte 

kan bedöma betydelsen av en konkret affär, och då särskilt förhållandet mellan 

prestationerna, på ett förnuftigt sätt. Det är inte tillräckligen att en part helt 

enkelt inte känner till nackdelarna med ett avtal, utan det måste vara så att 

parten helt eller delvis saknar förmågan att bedöma situationen. Detta kan vara 

en följd av, även tillfällig, förståndssvaghet eller allmän bekymmerslöshet.82 

 

3.3.2.7 Erhebliche Willensschwäche 

Med begreppet �erhebliche Willensschwäche� avses, på svenska, en avsevärd 

viljesvaghet. Även detta kriterium torde ligga nära det svenska ockerkriteriet 

oförstånd. 

 

Enligt Palandt föreligger en avsevärd viljesvaghet när offret i och för sig förstår 

innehållet i och följderna av ett avtal. Problemet är istället att offret, på grund 

av nedsatt psykisk motståndskraft, inte vet hur denne borde förhålla sig i den 

vissa situationen. Exempel på situationer som faller in under detta kriterium är 

alkohol- eller drogberoende, men även unga eller gamla kan träffas av detta 

kriterium.83   

 

I sin lärobok om BGB menar Köhler att offret i och för sig förstår sig på ett 

avtals omfång och betydelse, men att denne inte har viljestyrkan att styra sitt 

handlande därefter. Även Köhler nämner alkohol- och drogberoende som ex-

empel. Däremot utesluter denne svaghet inför skickligt gjord reklam, eftersom 

viljesvagheten i det fallet inte är tillräckligt omfattande. Psykologiskt köptvång 

räcker alltså inte till för att viljesvagheten skall kunna anses vara omfattande.84   

 

                                                        
81 Bassenge, med flera, Palandt, s. 140 
82 Köhler, BGB, Allgemeiner Teil: Ein Studienbuch, s. 228 
83 Bassenge, med flera, Palandt, s. 140 
84 Köhler, BGB, Allgemeiner Teil: Ein Studienbuch, s. 228 
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3.3.2.8 Ausbeutung 

Det sista kriteriet är �Ausbeutung�, eller på svenska ett �utnyttjande�. 

 

Ett utnyttjande föreligger, enligt Palandt, när ockraren utnyttjar något av de 

ovannämnda kriterierna och ockraren dessutom känner till missförhållandet 

mellan de båda prestationerna. Däremot krävs det inte att någon avsikt att 

utnyttja situationen föreligger.85 

 

Köhler menar slutligen att det föreligger ett utnyttjande av någon av ovan-

stående omständigheter, när ockraren använder sig av någon av dessa samt att 

denne känner till det uppenbara missförhållandet mellan prestationerna. 

Initiativet till handlingen måste inte ha utgått från ockraren.86 

 

3.4 Tysk rättspraxis 
I det här avsnittet kommer jag att gå in på hur ocker bedömts i Bundes-

gerichtshofs (BGH:s) praxis. Uppsatsen har främst till uppgift att belysa vad 

ocker är enligt svensk rätt. Den tyska rätten skall enbart tjäna som hjälp. Därför 

kommer jag inte vara lika utförlig som ovan vid genomgången av den svenska 

praxisen, utan bara gå in på huvuddrag i BGH:s argumentering. 

 

Det första som slog mig när jag gick igenom några av de relativt få rättsfallen 

som finns på området, var att inte många av dessa befattade sig med ocker 

enligt § 138 II BGB, alltså den egentliga ockerbestämmelsen. Många av dem 

prövades istället enligt § 138 I BGB, som behandlar �ockerliknande situa-

tioner�. En av orsakerna till detta är förmodligen att kraven som ställts upp för 

att �riktigt� ocker skall föreligga är höga. Därför är det svårt att uppfylla dem. 

En annan, och kanske viktigare, orsak till att ockerparagrafen används så pass 

sällan kan vara att rättsföljden är så allvarlig att stor försiktighet måste råda vid 

användandet av paragrafen. Dess följd är ju att avtalet är en nullitet och ogiltigt 

från början, vilket gör att paragrafen, fel använd, kan utgöra ett allvarligt 

intrång i avtalsfriheten. 
                                                        
85 Bassenge, med flera, Palandt, s. 140 
86 Köhler, BGB, Allgemeiner Teil: Ein Studienbuch, s. 229 
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De gånger ett avtal fällts, på grund av att det faller under § 138 I, har varit då 

det brister i något av de rekvisiten som utgör �riktigt� ocker. Brister det i 

ockerrekvisiten tillämpas alltså, enligt tysk rätt, istället stadgandet om pactum 

turpe. Något sådant uttryckligt lagstadgande finns inte i svensk rätt. Istället 

skall, enligt resonemanget särskilt i avsnitt 2.5.3, antingen 33 eller 36 §§ AvtL 

tillämpas på fall, som anses klandervärda, men som inte kan fällas enligt 31 § 

AvtL eftersom det brister i något av ockerrekvisiten.  

 

Något annat jag kom fram till var att det i BGH:s praxis, i och för sig angående 

ockerliknande situationer, har ställts upp en presumtion om när ett uppenbart 

missförhållande skall anses föreligga. Enligt denna presumtion är utgångs-

punkten för bedömningen, att om en prestation står i uppenbart missförhållande 

till dess motprestation, så föreligger automatiskt onda avsikter, vilket krävs för 

fällande, hos ockraren. För att motbevisa denna presumtion krävs att vissa 

förutsättningar föreligger. Dessa förutsättningar får bedömas från fall till fall. 

Men ett exempel är när båda parterna gemensamt inhämtat ett värderingsintyg, 

vilket de senare tar som utgångspunkt vid en inbördes rättshandling och som 

senare visar sig vara felaktigt.87 Något annat som spelar in, inte bara i den här 

bedömningen, är hur stor risk båda parterna bär. Jag anser att det i och för sig 

är troligt att det finns en baktanke med att ingå ett avtal där prestationerna står i 

ett orimligt förhållande till varandra. Men samtidigt tycker jag att det är att gå 

väl långt att ha detta som utgångspunkt, då det faktiskt kan finnas sådana avtal 

utan baktankar, även om BGH har tillåtit avsteg från denna princip. 

 

De klart flesta fall som jag har stött på befattar sig med frågan om vad som 

utgör ett uppenbart missförhållande. Här håller sig även praxis noga till regeln 

om �Grenze des Doppelten�, det vill säga att om en prestations värde över-

stiger motpartens prestation med knappt det dubbla, så är det ett indicium för 

att ocker föreligger. Detsamma gäller om ena prestationens värde uppgår till 

knappt hälften av motpartens. 

 

                                                        
87 http://lexetius.com/2002/10/44 
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Ett uppenbart missförhållande har ansetts föreligga i ett fall, där den ena parten, 

en låntagare, skulle få ett lån på 300 000 DM. Som säkerhet för lånet skulle   

50 % av aktierna i dennes firma tjäna. Aktierna var tillsammans värda 300 000 

DM. Dessutom skulle parten istället för ränta betala ytterligare ett belopp om 

300 000 DM till långivaren. Detta skulle i princip betyda finansiell ruin för 

låntagaren.88 I ett annat fall kom återbetalningstiden för ett lån utan ränta att 

uppgå till 40 år, vilket ansågs orimligt gentemot långivaren. Det måste alltså 

inte, som kanske skulle kunna tänkas, vara låntagaren som är den svagare 

parten som således befinner sig i underläge.89 Vidare har det ansetts att en 

köpeskilling på 15 000 DM för gemensam äganderätt med andra till en 

fastighet som var värd 50 000 DM strida mot ockerparagrafen. Detta fall 

prövades enligt DDR-rätt, men i argumentationen skiljer sig inte jämfört med 

nu gällande rätt.90 Slutligen så har det ansetts föreligga ett uppenbart missför-

hållande i ett fall där en häst köptes för 170 000 DM och det senare visat sig att 

hästen var värd endast 37 000 DM.91 

 

I alla avtal och andra rättshandlingar, där prestationerna inte motsvarar 

varandra, föreligger ett missförhållande. Sådana handlingar faller dock 

fortfarande under den tillåtna rena vinningen. Missförhållandet blir uppenbart, 

och handlingen således otillåten, enligt tysk rätt, när regeln om �Grenze des 

Doppelten� överträds. 

 

Ett annat kriterium som har prövats ett antal gånger är utnyttjandet. Även här 

har det ställts upp en, i mina ögon, lite väl långtgående presumtion, som till 

viss del bygger på den ovannämnda. Om nämligen missförhållandet mellan 

prestationerna är särskilt grovt, så rättfärdigar detta antagandet att en av 

parterna utnyttjat en omständighet, som inverkat på motpartens beslutsförmåga. 

Enbart det faktum att ett särskilt grovt missförhållande föreligger, gör att onda 

avsikter kan antas hos ena parten. Detta då de onda avsikterna föreligger redan 

på den grunden att den gynnade parten av rent lättsinne undgår att inse att den 
                                                        
88 NJW 1982, 2767 
89 NJW 1988, 763 
90 NJW 2000, 1487 
91 http://lexetius.com/2003/3/250 
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förfördelade parten enbart ingått den ofördelaktiga rättshandlingen under tvång 

eller någon av de andra omständigheterna i ockerparagrafen.92 

 

Utgångspunkten, vad gäller ockerliknande situationer, är alltså att, om en 

prestation står i uppenbart missförhållande till dess motprestation, så föreligger 

automatiskt onda avsikter och det räcker då med att parten av rent lättsinne, 

alltså förmodligen vårdslöshet, inte insett att motparten enbart ingått rättshand-

lingen på grund av någon av de omständigheter som nämns i ockerstadgandet. 

För att motbevisa denna presumtion krävs vissa förutsättningar som får 

bedömas från fall till fall. En ytterligare utgångspunkt är presumtionen att om 

missförhållandet mellan prestationerna är särskilt grovt, så kan det antas att den 

ena parten medvetet utnyttjat en viss omständighet hos motparten. Däremot 

krävs ingen avsikt att utnyttja motparten. 

 

Jag har inte stött på många fall i praxis, där ett utnyttjande har ansetts föreligga. 

Den främsta orsaken borde vara att, istället för att använda ockerbestämmelsen, 

så kom bestämmelsen om ockerliknande situationer till användning, som förut-

sätter onda avsikter hos motparten. Därför har det blivit onödigt att pröva om 

ett utnyttjande föreligger. I ett fall i praxis har dock ansetts att ett utnyttjande 

har förelegat när ena parten blivit underrättad om motpartens nödläge.93 Ett 

annat fall, där avtalet i och för sig inte fälldes eftersom det inte ansågs vara 

tillräckligt för ett fällande att enbart omständigheten �utnyttjande� förelåg, 

handlade om en mindre bemedlad student som tänkte starta en rörelse. Mot-

parten visste om studentens situation, men valde ändå att ingå avtalet.94 Här 

blir slutsatsen att om den ena parten känner till den andra partens trängda läge 

och ändå ingår avtalet, så är det näraliggande att fälla avtalet på grund av 

ocker. 

 

Vad sedan gäller de andra kriterierna för ocker, nämligen nödläget, oerfaren-

heten, avsaknaden av bedömningsförmåga och den avsevärda viljesvagheten, 

så har dessa ännu mera sällan bedömts i domstolarna. Detta förmodligen, då 
                                                        
92 http://lexetius.com/2003/3/250 
93 NJW 1982, 2767 
94 NJW 1966, 1451 
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undersökningen har inletts med det uppenbara missförhållandet mellan 

prestationerna och har detta förnekats, så har det inte funnits någon orsak att 

undersöka fallet vidare. 

 

Ett fall, där ena parten ansågs ha befunnit sig i ett ekonomiskt nödläge, hand-

lade om en person som var innehavare av en hotellkedja i Spanien. Affären 

gick med förlust och innehavaren hotades av utmätning inte bara av sin egen-

dom i Spanien utan även av sin egendom i Tyskland. Till detta kom att 

personen i och för sig inte var fattig, men att egendomen var av sådan karaktär 

att den var svår att omsätta snabbt nog. Ingen bank ville bevilja personen lån på 

grund av detta. Alltså fanns ingen annan utväg än att vända sig till motparten 

för att få ett lån.95  

  

Vid bedömningen av om den förfördelade parten saknat bedömningsförmåga 

eller varit avsevärt viljesvag handlar fallen ofta om ålderssvagheter eller sjuk-

domar, även om i alla fall det sistnämnda inte är något krav för att det ingångna 

avtalet skall fällas på grund av ocker.  

 

I ett fall hade ena parten, en kvinna född 1903, efter en längre tids sjukhus-

vistelse, sålt sitt hus till motparten. Huset såldes för 100 000 DM, medan det 

var värt 400 000 DM och kvinnan menade att denna vid försäljningstidpunkten 

hade saknat rättslig handlingsförmåga. I det fallet ansågs att motparten utnyttjat 

kvinnans avsaknad av bedömningsförmåga och avsevärda viljesvaghet för att 

få ut fördelar av affären. Att det hade varit den förfördelade parten som hade 

tagit initiativet till affären spelade ingen roll vid bedömningen.96 På samma sätt 

har ansetts att en man, född 1924, saknade bedömningsförmåga, då mannen 

ingått ett avtal om att sälja sin fastighet utan att kunna överblicka alla följderna 

av avtalet.97 

 

Vidare har även ett avtal ansetts vara ogiltigt på grund av avsaknad av 

bedömningsförmåga eller avsevärd viljesvaghet, där den förfördelade, i det här 
                                                        
95 NJW 1982, 2767 
96 NJW 1985, 3006 
97 http://lexetius.com/2002/10/44 
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fallet långivaren, ansett sig ha saknat rättslig handlingsförmåga vid avtals-

tillfället på grund av att denne led av depressioner.98 Ytterligare ett fall, i vilket 

avtalet i och för sig inte fälldes på grund av ocker, eftersom det brast i kriteriet 

�utnyttjande�, ansågs att avsaknad av bedömningsförmåga eller avsevärd vilje-

svaghet förelåg. I det fallet handlade det om en person, vars intelligens låg 

under genomsnittet, som mot viss ersättning hade givit motparten en nyttjande-

rätt till att bebygga en av personen ägd fastighet.99 Ett sådant förhållande faller 

alltså normalt också under ockerparagrafen. 

 

Vad gäller oerfarenheten, så finns det fall, där före detta östtyskar kort efter 

murens fall gjort affärer med västtyskar på västtyskarnas villkor. De före detta 

östtyskarna har då utnyttjats på grund av att de varit i ett underläge eftersom de 

inte känt till hur en fri marknad fungerar.100 Däremot har det i ett fall ansetts att 

det inte varit tillräckligt för att oerfarenhet skall föreligga, att en kvinna som 

höll på med hästar och som normalt aldrig ingick hästköpavtal på över 150 000 

DM utan fackmässig hjälp, utan hjälp ingått ett köpeavtal på 170 000 DM.101 

Detsamma gällde ett fall där en person hade ingått ett hyresavtal beträffande en 

biljardanläggning. Här menade domstolen att det inte är tillräckligt för att 

oerfarenhet skall föreligga, att ena parten inte har fackkunskaper på ett visst 

område.102 Oerfarenheten skall alltså vara mer allmän och inte bara vara 

inskränkt på ett visst område. Detta ansågs vara fallet med en artonårig student, 

som just hade börjat studera och ville starta en rörelse. Det ansågs att om ena 

parten är arton år gammal, kommer direkt från skolan, saknar kunskap och 

erfarenhet av hur affärer fungerar och inte vet vad som, rent finansiellt, krävs 

för att starta och få en rörelse att gå runt, så är den parten oerfaren i lagens 

mening.103 

 

                                                        
98 NJW 1988, 763 
99 NJW 2002, 429 
100 NJW 2000, 1487 
101 http://lexetius.com/2003/3/250 
102 NJW 1979, 758 
103 NJW 1966, 1451 
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Avslutningsvis kan alltså sägas att det finns två slag av ocker i tysk rätt, det 

riktiga ockret enligt § 138 II BGB, och �ockerliknande situationer� enligt         

§ 138 I.  

 

För att en ockerliknande situation skall föreligga krävs 

1. ett uppenbart missförhållande mellan prestationerna, varvid regeln om 

�Grenze des Doppelten� tillämpas, 

2. onda avsikter hos motparten och  

3. något annat förhållande som gör att avtalet strider mot goda seder, men 

som inte är tillräckligt för att avtalet skall kunna fällas för �riktigt� 

ocker. 

 

För att �riktigt� ocker skall föreligga krävs 

1. i överensstämmelse med bestämmelsen om �ockerliknande situa-

tioner�, ett uppenbart missförhållande, varvid även här �Grenze des 

Doppelten� tillämpas, eller 

2. ett utnyttjande av situationen, alltså att den överlägsna parten känner till 

motpartens trängda läge och trots detta väljer att ingå avtal med 

motparten, eller 

3. en nödsituation, vilket innebär att den underlägsna parten inte har 

någon annan möjlighet att försöka ta sig ur sitt trängda läge, än att ingå 

avtal med den överlägsne parten, eller 

4. en oerfarenhet, som skall vara allmängiltig; okunskap på ett visst 

område eller angående ett visst förhållande räcker inte, eller 

5. en avsaknad av bedömningsförmåga, vilket innebär att den svagare 

parten inte skall vara i stånd att på ett realistiskt sätt bedöma för- och 

nackdelar med ett avtal; ofta gäller detta äldre eller yngre, och kanske 

sjuka människor, även om det sistnämnda inte är något krav, eller 

6. en avsevärd viljesvaghet, vilket ofta bedöms tillsammans med av-

saknaden av bedömningsförmåga och ofta gäller fall av tillfällig rättslig 

handlingsoförmåga till exempel på grund av sjukdom eller liknande 

förhållanden. 
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4 Analys 
4.1 Jämförelse och för- och nackdelar med synen på 

ocker 
I det här kapitlet kommer jag att jämföra svensk och tysk rätt avseende det 

material jag har använt mig av ovan. 

 

4.1.1 Lagen 
I detta första led kommer jag enbart att använda mig av lydelserna av             

31 § AvtL och § 138 BGB. Än så länge kommer jag inte gå in på hur de 

interpreterats i kommentarer och annan litteratur. Detta följer istället nedan. 

 

Den största skillnaden, om enbart lagstadgandena och dess följder undersöks, 

är att den tyska bestämmelsen medför ett större ingripande i avtalsfriheten 

eftersom följden blir att avtalet är en nullitet och därför ogiltigt från början. 

Den svenska bestämmelsen får �bara� till följd att den beträffade rättshand-

lingen blir ogiltig. Följderna av detta förhållande, å andra sidan, blir desamma, 

nämligen att handlingen inte kan åberopas. 

 

En annan skillnad är att det i tysk rätt finns ett separat stadgande, § 138 I BGB, 

för omständigheter som inte riktigt når upp till kraven som ställs för att ocker 

skall föreligga. Sådana fall faller utanför ockerstadgandet i svensk rätt. Istället 

anses de kunna innefattas av någon av generalklausulerna i avtalslagen. 

 

För övrigt finns mest likheter mellan paragraferna, vilket kommer sig av att 

den svenska lagstiftaren orienterade sig efter BGB, när denne införde 

bestämmelsen om ocker i svensk rätt. Båda paragraferna utgår från att ena 

parten har ett övertag gentemot motparten. I båda fallen förutsätts ett uppenbart 

missförhållande mellan prestation och motprestation. Dessutom förutsätter 

båda paragraferna ett utnyttjande av en redan given situation, även om ingen 

avsikt att utnyttja måste föreligga. Vidare faller enligt båda rättsordningarna 

situationer, där den starkare parten utnyttjat motpartens trängda läge, under 

denna paragraf. 
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4.1.2 Doktrin 
I det här avsnittet kommer jag att gå in på hur doktrinen har tolkat de specifika 

kriterierna som utgör ocker. Jag kommer här att bortse från de allmänna förut-

sättningarna, eftersom dessa inte direkt kan jämföras på detta sätt, bland annat 

på grund av att �Abstraktionsprinzip� gör att rättshandlingen �avtal� behandlas 

på något olika sätt.  

 

Det som först måste undersökas är om det föreligger ett uppenbart missför-

hållande mellan prestationerna. Gör det nämligen inte det, så kan heller inte 

ocker föreligga. 

 

I svensk doktrin anses att med uttrycket �uppenbart missförhållande� avses en 

betydande värdeskillnad mellan prestationerna. Mycket längre går inte att 

komma genom att bara undersöka doktrin. Någon mer preciserad gräns för vad 

som är ett uppenbart missförhållande finns inte i doktrin. Undersöks däremot 

vad som skrivits om samma kriterium i tysk doktrin, så återfinns regeln om 

�Grenze des Doppelten�. Regeln säger att alla avtal, där den ena prestationen 

över- eller understiger (till exempel vid försäljningar till underpris) runt 100 % 

av vad motpartens prestation är värd, utgör indicier för att ocker kan föreligga. 

Men en helhetsbedömning av situationen måste ändå göras, till exempel en 

undersökning av hur stora risker den potentielle ockraren tagit på sig, innan det 

bestämt kan sägas att här föreligger ocker. Dessutom skall ett utnyttjande av 

situationen kunna bevisas. 

 

Nästa kriterium att titta närmare på är trångmålet. I svensk doktrin har sagts att 

hit räknas inte bara ett ekonomiskt trängt läge, utan även andra nödsituationer, 

såsom till exempel livsfara. Denna beskrivning överensstämmer med vad som 

har sagts i tysk doktrin. Även enligt denna innefattas inte bara ett ekonomiskt 

trängt läge utan även livsfara och liknande situationer räknas hit. Däremot har 

tysk doktrin även på denna punkt varit något mer utförlig, då det har sagts att 

offret inte har haft något annat val än att handla med ockraren. Det handlar 

alltså, för att ställa det hela på sin spets, om situationer, där det i princip är 
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�handla med ockraren eller dö� eller �handla med ockraren eller ruineras� som 

gäller.  

 

Tolkningarna i doktrin av resten av kriterierna gör det svårt att göra en genom-

gång �kriterium för kriterium�, eftersom de inte helt motsvarar varandra och 

delvis flyter ihop.  

 

Oförståndet, enligt den svenska paragrafen, har tolkats som bristande om-

dömesförmåga i allmänhet eller beträffande en viss affär. Ett fall av bristande 

omdömesförmåga har ansetts föreligga när någon handlat under till exempel 

alkoholpåverkan. Det tyska begreppet �Unerfahrenheit� omfattar till viss del 

samma situation. Oerfarenheten skall bestå i att personen i fråga saknar 

erfarenhet på ett visst område, antingen i det vardagliga livet eller inom något 

ekonomiskt område. Det är däremot inte tillräckligt att personen inte känner till 

ett visst rättsförhållande eller inte har kunskaper inom något specialområde, 

förmodligen eftersom det då finns möjligheter att anlita en specialist på dessa 

områden, som besitter den nödvändiga kunskapen. Oftast kan bara äldre eller 

yngre människor åberopa detta förhållande för att få den ingångna affären att 

gå åter. 

 

Åt samma håll går både begreppet �erhebliche Willensschwäche� och 

�mangelndes Urteilsvermögen�. �Erhebliche Willensschwäche� föreligger när 

den svagare parten i och för sig förstår innehåll och följder av avtalet, men, på 

grund av nedsatt psykisk motståndsförmåga, inte vet hur parten borde förhålla 

sig. Viljesvagheten måste vara omfattande för att rättshandlingen skall kunna 

falla under ockerstadgandet. Exempel på sådana fall är alkohol- eller drog-

beroende, eller gamla eller unga människor, men dock inte skickligt gjord 

reklam104. Här överlappar alltså oförståndet och �erhebliche Willensschwäche� 

varandra. 

 

Gränsdragningen mellan �erhebliche Willensschwäche� och �mangelndes Ur-

teilsvermögen� är svårdragen. Det anses nämligen att för att �mangelndes 

                                                        
104 Köhler, BGB, Allgemeiner Teil: Ein Studienbuch, s. 228 
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Urteilsvermögen� skall föreligga krävs att offret inte är i stånd att värdera de 

motstående förpliktelserna riktigt och att avgöra för- och nackdelar med affären 

på ett sakligt sätt. Oförmågan kan vara en följd av förståndssvaghet, men den 

kan även förekomma hos normalt begåvade människor vid komplicerade 

affärer. Det avgörande blir om offret har kunnat bedöma för- och nackdelar 

med rättshandlingen i det enskilda fallet. Det måste vara så att förmågan att 

bedöma situationen saknas eller att den är nedsatt, till exempel på grund av 

förståndssvaghet eller allmän sorglöshet. Dessa tillstånd kan även vara av 

tillfällig karaktär. Däremot är det varken ett krav eller en tillräcklighet att 

bedömningsförmågan är allmänt svag.  

 

Fall av allmän sorglöshet och även sådan förståndssvaghet som ligger nära 

sorglösheten faller enligt svensk rätt under begreppet �lättsinne�. Under detta 

begrepp faller vidare situationer där särskilt yngre människor, i förhoppning 

om arv eller understöd från rika släktingar, råkat ut för ockrare. Denna beskriv-

ning kan enligt min mening ifrågasättas. Jag kan inte tänka mig att just den 

situationen med blivande arv eller understöd är så vanligt idag. Däremot faller 

även sådana situationer under begreppet lättsinne, där lånade pengar använts 

för hasardspel eller dyra semesterresor. Det är troligare att sådana situationer 

förekommer även idag.  

 

Ett kriterium som inte förekommer uttryckligen i den tyska paragrafen är 

�beroende ställning�. Tolkningen av begreppet är till viss del lite ålderdomlig. 

Det handlar här om människor som står i ett personligt avhängighetsför-

hållande till motparten som uppnår oskälig vinning på deras bekostnad, vilket 

mycket väl kan hända idag också. Situationer som faller under begreppet är när 

ett avtal ingås som ger den starkare parten fördelar gentemot den svagare 

motparten, som för sin uppfostran eller utbildning är hänvisad till den starkare 

parten. Sådana situationer torde inte vara särskilt vanliga idag. Däremot faller 

inte sådana situationer under begreppet, där avtal ingåtts, genom vilket någon 

anställs mot en oskäligt liten lön och personen i fråga inte kunnat få något 

annat arbete. Sådana situationer kan säkerligen förekomma idag även om 

bestämmelserna som reglerar dagens arbetsmarknad är bra. 
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Sammanfattningsvis råder ganska stor enighet i de båda rättsordningarna om 

vad som skall anses vara ett på grund av ocker förkastligt beteende. Det 

handlar i båda fallen om att en starkare part utnyttjat en svagare motpart för att 

skaffa sig fördelar av affären. Ett utnyttjande måste alltså föreligga. Vidare 

råder enighet om att prestationerna måste stå i ett uppenbart missförhållande 

till varandra, vilket i tysk rätt fastslagits till att innebära en värdeskillnad på 

runt 100 %. Någon sådan fast gräns finns inte i svensk doktrin. Vidare 

överensstämmer i princip även meningarna om vilka kriterier som skall 

förekomma för att en ockersituation skall föreligga, även om dessa tolkats 

något olika. En skillnad ligger dock i att det svenska stadgandet uttryckligen 

kräver en beroende ställning. Detta krav finns inte uttryckligen i det tyska 

stadgandet, även om hänsyn ofta tagits till det i praxis. 

 

4.1.3 Rättspraxis 
I den andra delen, nedan, kommer jag att jämföra praxis avseende ocker i de 

båda länderna. Utgångspunkten enligt båda rättsordningarna är att en part i 

överläge utnyttjat sin motpart som på olika sätt, i enlighet med kriterierna i 

lagtexten, befunnit sig i underläge. 

 

Det kanske mest utmärkande kriteriet för ocker är att det enligt båda rätts-

ordningarna skall föreligga ett uppenbart missförhållande mellan de båda 

prestationerna. Detta kriterium har tysk praxis behandlats enligt regeln om 

�Grenze des Doppelten�, det dubblas gräns. Någon sådan regel existerar inte i 

svensk rätt vilket får till följd att utgångspunkten inte alltid kan bli att ett 

värdeförhållande på 1:2 utgör ett indicium för att ocker skulle kunna föreligga. 

I ett sådant fall har jag ovan förespråkat en prövning av det enskilda fallet, 

medan jag har menat att ett värdeförhållande på runt 1:5 kan anses vara ett 

indicium för att ett uppenbart missförhållande föreligger. Ett klart fall av 

uppenbart missförhållande föreligger vid ett värdeförhållande på 1:20. Det är 

nog ganska säkert att så länge prestationerna värdemässigt motsvarar varandra, 

så är det ingen fara. Dessa avtal faller under den tillåtna rena vinningen. Det är 

inte heller någon direkt fara så länge prestationerna i och för sig inte exakt 
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motsvarar varandra. När värdeförhållandet närmar sig 1:2 måste dock för-

siktighet råda.  

 

Nästa kriterium att jämföra är trångmålet. Även här råder i princip enighet. Det 

kan både röra sig om en ekonomisk och en annan slags nödsituation, såsom till 

exempel livsfara. I båda rättsordningarna har kravet satts högt. Det räcker inte 

med vilket trängt läge som helst, utan det måste handla om verkligt trängda 

lägen, såsom till exempel när ena parten har att välja mellan finansiell ruin eller 

ett avtal med ockraren. Det får alltså inte finnas någon annan utväg än dessa 

båda. 

 

Övriga kriterier är lite svåra att jämföra rakt av, men i princip råder ändå 

enighet om vad som faller in under ockerbestämmelserna. Det anses till 

exempel vara ett indicium för att ocker skulle kunna föreligga om den ena 

parten utnyttjar sitt kunskapsövertag över motparten för att skaffa sig fördelar 

av avtalet. Även här är kraven stränga. Enligt tysk rätt räcker det inte, om en 

person är i en viss bransch, att denne normalt har fackspecialister till hjälp vid 

ingåendet av en viss typ av avtal. Inte heller räcker det, enligt svensk rätt, att en 

kunskapssvaghet inom ett visst område utnyttjats. Kunskapssvagheten måste 

antingen bero på lägre intelligens i allmänhet eller oförmåga att överblicka 

följderna av ett visst handlande. I vissa fall, vid extremt komplexa affärer, är 

dock även en normalbegåvad människa ursäktad. Fall av oförstånd förekommer 

särskilt hos äldre människor, ofta i kombination med avsaknad av rättslig 

handlingsförmåga, till följd av ålderssvaghet och i liknande fall. Dessa 

situationer faller i tysk rätt under begreppen �Unerfahrenheit�, �erhebliche 

Willensschwäche� eller �mangelndes Urteilsvermögen�, varvid särskilt de båda 

sistnämnda begreppen till sitt innehåll ligger nära varandra. Innebörden är dock 

i princip densamma som enligt svensk rätt. 

 

Ett annat näraliggande begrepp, som kanske främst tolkas in under det tyska 

begreppet �Unerfahrenheit� eller �erhebliche Willensschwäche�, är lättsinnet. 

Detta är nog det kriterium som är mest svårt att bestämma eftersom det inte 

behandlats särskilt ofta. Innebörden är att den som ingått affärer utan att tänka 

efter före, lättare hamnar i klorna på ockrare. Fall av detta slag är att ena parten 
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gjort en rad dåliga affärer och sedan för att denne inte längre klarar av att sköta 

det hela blir tvungen att vända sig till ockrare för främst ekonomiskt stöd. 

 

Slutligen något om ett par kriterier som inte endast förekommer uttryckligen i 

den ena av lagtexterna, men som ändå förutsätts. Det ena av dessa, som 

förekommer uttryckligen i den svenska lagtexten och som mer eller mindre 

förutsätts föreligga enligt den tyska praxisen, är den beroende ställningen. Det 

andra begreppet, som förekommer uttryckligen i den tyska lagtexten, medan 

det förutsätts föreligga enligt den svenska praxisen, är utnyttjandet. 

 

Den beroende ställningen förutsätts i många av de tyska rättsfallen. Detta är 

särskilt fallet då det handlar om äldre människor. Dessa har ofta handlat på ett 

visst sätt för att de inte kunnat annorlunda just av den orsaken att de på olika 

sätt är beroende av motparten. I svensk praxis, där alltså utnyttjandet inte 

uttryckligen stadgats i ockerparagrafen, har, liksom i tysk praxis, argumenterats 

runt utnyttjandet i fall av ålderssvaghet och ett fullständigt beroende av mot-

parten för att kunna leva ett drägligt liv. Vidare, vilket jag inte stött på i något 

tyskt rättsfall, har en beroende ställning antagits i fall av lång och trogen tjänst. 

Då har antagits att ett så pass starkt förtroende- och beroendeförhållande 

byggts upp att det skulle anses vara förkastligt att utnyttja detta överläge. 

Sådana fall torde dock sällan förekomma idag. Det ena kravet på beroende-

förhållandet är att det skall vara fullständigt, vilket innebär att den ena parten 

alltså i princip inte skall kunna klara sig utan motparten. Det andra kravet är att 

beroendeförhållandet skall föreligga i alla lägen, inte bara i vissa situationer. 

 

Om utnyttjandet, slutligen, är att säga att det till viss del tillhör förutsätt-

ningarna för båda stadgandena. Syftet med ockerparagraferna är nämligen att 

försöka förhindra, om än bara i vissa allvarliga fall då kraven som ställs på 

kriterierna satts högt, att en starkare part utnyttjar sitt övertag över motparten 

till att skaffa sig fördelar av avtalet. Varken i svensk eller tysk rätt finns dock 

något krav på att det skall föreligga någon avsikt att utnyttja den redan före-

liggande situationen till sin fördel. Det kan alltså bara ha blivit så. Kraven på 

ockraren ställs alltså avsevärt lägre än på den förfördelade. Detta ligger i linje 

med att syftet med ocker är att skydda en part i underläge från att denne 
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utnyttjas av en överlägsen part. I detta syfte har i tysk rätt en presumtion ställts 

upp. Denna säger att när missförhållandet mellan prestationerna är särskilt 

grovt, så kan det antas att den starkare parten i princip medvetet utnyttjat 

motpartens svaghet. Enbart det grova missförhållandet möjliggör alltså ett 

utgående från, inte ren avsikt, men att den starkare parten har baktankar med 

sitt handlande. Denna presumtion gäller dock bara �ockerliknande situationer�, 

inte �riktigt� ocker. Någon sådan presumtion finns inte i svensk rätt. För-

modligen är den inte heller behövlig för svenskt vidkommande, eftersom 

�ockerliknande situationer� faller utanför ockerstadgandet enligt svensk rätt. 

 

Sammanfattningsvis kan på grund av det ovanstående sägas att lagtext, 

kommentarer och praxis i de båda rättsordningarna följer varandra väl. Hittills 

har jag inte stött på någon total motstridighet; möjligen mindre skillnader. 

Dessutom kan sägas att tysk och svensk rätt följer varandra väl i det som anses 

vara ocker, även om vissa beteenden till viss del flyter in under olika kriterier. 

Däremot finns det skillnader i hur väl de olika kriterierna beskrivits i kommen-

tarer samt i hur välmotiverade domsluten har varit. I de tyska kommentarerna 

har klart noggrannare beskrivits vad de olika kriterierna innebär, samt att 

motiveringarna till varför domstolen dömt som den gjort är klart mer 

noggranna i den tyska praxisen. Detta har gjort det mycket enklare att beskriva 

vad ocker är med hjälp av tysk rätt än med svensk rätt. 

 

4.1.4 För- och nackdelar med synen på ocker 
I princip råder enighet i tysk och svensk rätt om vad som innefattas av 

begreppet ocker. Enligt båda rättsordningarna handlar det om att en starkare 

part utnyttjar en svagare part på vissa sätt, om vilka det också i princip råder 

enighet, för att ta eller betinga sig fördelar av rättshandlingen. Vissa skillnader 

finns dock. Det finns främst två orsaker till dessa skillnader, nämligen dels den 

ställning doktrinen har givits i de båda rättsordningarna, dels hur lagen 

gestaltats i de båda länderna. Därför följer här ett par korta anmärkningar om 

just detta. 
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Det finns en grundläggande skillnad i hur själva lagen är uppbyggd. Reglerna i 

avtalslagen är inte avsedda att vara uttömmande. Det gjordes aldrig någon 

systematisk genomarbetning av ämnet. Inte heller valde lagstiftaren att ta in 

definitioner i lagen eller att gå in på förhållanden som ansågs vara självklara. 

Lagen gavs en relativt kasuistisk prägel, till skillnad bland annat mot BGB.105 

BGB är avsedd att vara i princip uttömmande och det finns nog få lagar som 

bygger lika mycket på systematisering av ämnet som just BGB.106 Dessutom 

har på flera ställen legaldefinitioner tagits in i lagen.107  

 

Den andra orsaken till skillnaderna i synen på ocker beror på att svensk rätt till 

stor del bygger på rättspositivism. Grunden i detta synsätt är att det som står i 

lagen är det som gäller, vilket får till följd att andra rättskällor, såsom till 

exempel doktrin, tillmäts relativt liten betydelse. Även detta står i kontrast till 

det tyska sättet att se på rätten. I tysk rätt tillmäts nämligen doktrinen, och då 

särskilt �die herrschende Meinung�, det vill säga �den härskande meningen�, 

stor betydelse i tolkningen av rättsregler. 

 

Dessa båda faktorer tillsammans gör att det svenska rättssystemet präglas av en 

viss kasuism. Fördelen med detta är att en viss rättsregel kan tolkas till att bli 

tillämplig på fler situationer än i tysk rätt. Den stora nackdelen, vilken enligt 

min mening överväger, är dock att rättssäkerheten108 kan bli lidande om det 

råder en för utpräglad kasuism i rättssystemet. Rättssäkerheten är central i en 

rättsstat och tjänar till skydd för den enskilde medborgare gentemot övergrepp 

från såväl andra medborgare (rättstryggheten) som staten (den egentliga rätts-

säkerheten). Faran med en inskränkning av rättssäkerheten är framför allt att 

den enskilde medborgaren inte säkert vet vilka följder ett visst handlande kan 

få, eftersom domstolen i högre utsträckning, kan döma efter eget skön. Detta 

                                                        
105 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 33 
106 Se till exempel Rüthers/Stadler, Allgemeiner Teil des BGB, s. 7, där författarna nämner att 

BGB kritiserats för sin överdrivna strävan efter abstraktion. Ett exempel på den utpräglade 

systematiseringen är den ovannämnda �Klammerprinzip�, vilken BGB bygger på (se s. 41). 
107 Ett exempel är just ocker, som givits en legaldefinition i § 138 II BGB. 
108 Här använder jag termen rättssäkerhet som ett samlingsbegrepp för både den egentliga 

rättssäkerheten  och rättstryggheten. 
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kan inte få ske, varför det är viktigt att rättssäkerheten bibehålls på en så hög 

nivå som möjligt. 

 

Skillnaderna i synsätt återspeglas även i det material som finns angående 

ockerparagrafen. Jag har gjort erfarenheten att det tyska materialet är klart 

mycket mera �matnyttigt� än det svenska vid ett fastställande av vad ocker är. 

Själva lagtexten säger i och för sig inte mycket mer än den svenska motsvarig-

heten. Skillnaden ligger istället i doktrin och praxis. Följden av att doktrinen 

har givits en så pass betydande roll i tysk rätt blir att domarna i praxis är klart 

bättre motiverade, jämfört med i svensk rätt. I de svenska rättsfallen som finns 

på området krävs en klart större förmåga att, i princip, gissa sig till på vilka 

grunder domstolen dömt som den gjort. Detta anser jag vara till stor nackdel 

för rättssäkerheten i det svenska rättssystemet. 

 

På grund av det ovan anförda anser jag det önskvärt att det i svensk rätt sker en 

anpassning till bland annat det tyska synsättet. Jag efterlyser i svensk rätt 

främst bättre motiveringar till varför det i ett fall föreligger ocker, medan det i 

ett annat fall inte föreligger något ocker. Jag tror svensk rätt även skulle tjäna 

på att till viss del uppställa regler, såsom regeln om �Grenze des Doppelten�, 

eftersom det då skulle bli tydligare när ocker föreligger och när så inte är fallet. 

Inte heller uppställandet av regler och presumtioner får dock gå till överdrift, 

eftersom då rättssystemet riskerar att bli alltför stelbent. Sammanfattningsvis 

anser jag att någon form av medelväg skulle vara det mest ändamålsenliga. 

 

4.2 Ocker i näringslivet? 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp två fall från svenskt näringsliv. Syftet är 

att undersöka om sådana handlanden som det var fråga om kan stoppas med 

hjälp av ockerparagrafen; är alltså det nedanstående ett möjligt tillämpnings-

område för ockerparagrafen? 

 

 

 

Fall 1: 
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Det ena fallet handlade om fyra personer i ledande ställning i ett svenskt 

försäkringsbolag. Dessa fyra personer hade betingat sig en summa på runt två 

miljarder kronor i form av bonusar. I min nedanstående analys av fallet har jag 

ansett att dessa fyra personer varit så pass samspelta i sitt handlande att jag har 

bedömt det obehövligt att bedöma huruvida de enskilda personerna gjort sig 

skyldiga till ocker. 

 

Fallet utreddes av advokat Otto Rydbeck och revisor Göran Tidström och på 

denna oberoende utredning109 bygger redogörelsen i det följande: Det hela hade 

gått till så att i företaget fanns två olika incitamentsprogram, kallade S och W. 

Programmen fungerade så att deltagarna110 årligen erhöll rätt till en kontant 

utbetalning som baserades på värdeökningen i företaget. Hur mycket var och 

en hade rätt att få ut berodde, i alla fall för S:s del, på deltagarens tjänste-

ställning, nytta och betydelse för företaget samt att det skulle tas hänsyn till hur 

efterfrågade deltagarna var på arbetsmarknaden. Beslut om utdelning togs av 

vd, styrelseordföranden och vice styrelseordföranden, förutom då det gällde 

ersättningen till vd, då beslutet togs av styrelseordföranden och vice ord-

föranden. Beloppen som kom att utbetalas var betydande. Från början var S 

försett med ett tak på 15 % av företagets årliga värdestegring, men detta togs 

senare bort av vd och styrelseordföranden. Även för W fanns ett tak. Detta 

kringgicks dock dels genom att programmet förlängdes från de ursprungligt 

tänkta två åren, vilket gjorde att ett högre belopp kom att utbetalas, och dels 

genom att de slutliga betalningarna ur programmet kom att uppgå till ett belopp 

som var tre gånger så högt som det från början var tänkt. Till slut avskaffades 

taket helt genom en av vd underskriven handling. Frågan om tillämpningen av 

bonustaket för programmet W togs aldrig upp till diskussion i styrelsen. Enbart 

borttagandet av bonustaket vad gällde programmet W medförde en skada på ca 

550 000 000 kr. 

                                                        
109 Rydbeck, med flera, Granskningsrapport, Försäkringsaktiebolaget Skandia, s. 5f och s. 60ff 
110 Vad gällde S, så omfattades femtio av de ledande befattningshavarna i företaget och vad 

gällde W, så omfattades de tjugo till trettio mest betydelsefulla medarbetarna, främst i USA 

och Storbritannien, inom affärsområdet �Långsiktigt Sparande�; elva personer erhöll ersättning 

ur båda programmen. 
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Vidare har framkommit att vd:ns bonusmål inte hade fastlagts skriftligen, utom 

för år 2002. Handlingen där dessa mål fastlagts var undertecknad av styrelsens 

ordförande. Målen låg, enligt rapporten, utanför vd:ns inflytandeområde och 

var svårdefinierbara. Därför ansågs det i rapporten anmärkningsvärt att 

styrelseordföranden ingått ett sådant avtal. Ännu mer anmärkningsvärt var det 

faktum att målen aldrig diskuterades i styrelsen och att styrelsen därför ställdes 

inför fullbordat faktum. Inte under något år hade vd:ns bonusmål beslutats av 

styrelsen, vilket styrelseordföranden borde ha sett till.111 

 

Detta var alltså bakgrunden till att de fyra personerna i ledande befattningar 

betingade sig sammanlagt runt två miljarder kronor i form av bonusar. I det 

följande kommer jag att undersöka om ockerparagrafen skulle ha kunnat 

tillämpas på fallet. 

 

Programmen var, enligt vad som framkommit i rapporten112, tänkta som en 

morot för att hålla kvar attraktiva befattningshavare i företaget. Flera av de 

�tunga namnen� i företaget hade hotat att lämna företaget om inte incitaments-

programmen förlängdes samt bonustaken togs bort. För att behålla dessa 

personer i företaget och på så sätt bibehålla företagets anseende ansåg sig 

styrelsen tvingad att godta bonusprogrammen utan tak. Av den orsaken kan det 

anses att styrelsen befunnit sig i ett trångmål, liknande det i det ovan refererade 

fallet NJA 1940 s. 219. Inom parentes kan sägas att rapporten även antyder att 

de ledande befattningshavarna skulle kunna ha utnyttjat styrelsens oförstånd113. 

Då det finns mindre belägg för detta, och då det är tillräckligt att ett ocker-

kriterium föreligger, bortser jag dock från denna aspekt. 

 

Vidare skall trångmålet ha utnyttjats av den ena parten. I rättsfallet              

NJA 1981 s. 718 ansågs det inte tillräckligt att ena parten, helt passivt, mottagit 

en gåva. I fallet med försäkringsbolaget kan det dock inte sägas att någon av de 

potentiella ockrarna hade varit särskilt passiv. Det var till exempel, enligt ovan 

anförda redogörelse, vd som tog initiativet till att taken i de båda incitaments-
                                                        
111 A. a. s. 60f 
112 A. a. s. 63 
113 Se till exempel a. a. s. 122 
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programmen togs bort. Detta medförde att utbetalningen av de två miljarderna 

möjliggjordes. Förlängningen av giltighetstiden för incitamentsprogrammen 

var en överenskommelse mellan flera av dessa personer. Genom att 

utbetalningen möjliggjordes på grund av att styrelsens trångmål, enligt detta 

resonemang, utnyttjats föreligger även ett kausalsamband mellan utnyttjandet 

och ockerhandlingen. Även kravet på kausalsamband är alltså uppfyllt. 

 

Resultatet blir att det i försäkringsbolagsfallet föreligger ett utnyttjande av ett 

trängt läge. Det ytterligare kriteriet som måste föreligga, för att det skall kunna 

bli aktuellt att ogiltigförklara en handling på grund av ocker, är att förhållandet 

mellan prestationerna skall stå i ett uppenbart missförhållande till varandra. 

Den första frågan blir alltså vilka prestationerna är. Prestationen som utgått 

från företaget till ledarna är de två miljarderna. Motprestationen blir det 

företagsledarna givit tillbaka till företaget, nämligen företagets värdeökning, 

det vill säga börskursens utveckling.  

 

Under tiden 1997 till sommaren 2000 steg aktien med hela 1 100 %. Denna 

utveckling var en av faktorerna som gjorde att bonusbeloppen hamnade på 

sådana enorma summor. Sett enbart ur detta perspektiv kan det te sig rimligt att 

företagsledarna belönats med ett så pass stort belopp. Här måste dock ses till 

helheten. På den enorma börsstegringen följde ett ras. Det blev allt tydligare att 

priset för den otroliga utvecklingen var högt. Det gick så långt att den 

amerikanska delen av företaget, som hade utgjort en tredjedel av hela verk-

samheten och som tidigare hade gått klart bäst, måste säljas. Försäljningen 

gjorde att företaget blev skuldfritt.114 

 

Med detta som utgångspunkt och med beaktande av att bonusavtalen 

godkändes samtidigt som vändningen kom på börsen samt att de första utbetal-

ningarna ur incitamentsprogrammen skedde först under år 2002, kommer 

frågan upp varför utbetalningarna inte stoppades eller i alla fall beloppen sattes 

ned. Med hänsyn till dessa omständigheter, anser jag, att prestationerna stod i 

ett uppenbart missförhållande till varandra.  

                                                        
114 Almgren, Skandias tunga fall, Svenska Dagbladet, 11/10 2003 



 74

Slutsatsen av resonemanget blir alltså att 

1. bolagets styrelse befann sig i ett trångmål när de, mer eller mindre, av 

rädsla för att förlora viktiga nyckelpersoner i företaget, godkände av-

talen,  

2. det föreligger ett utnyttjande av situationen från företagsledarnas sida, i 

det att det var dessa personer som såg till att taken på bonusavtalen 

försvann, och 

3. det, inte på grund av något oskäligt värdeförhållande mellan presta-

tionerna, men väl på grund av att övriga omständigheter gjorde att 

prestationerna kom att stå i ett uppenbart missförhållande till varandra. 

 

Av dessa orsaker anser jag i detta fall ocker vara för handen. 

 

Fall 2: 

Det andra fallet handlade om två före detta vd:ar i ett större schweizisk-svenskt 

företag med säte i Schweiz. Dessa båda vd:ar hade genom avtal betingat sig 

och i det ena fallet även tagit ut en summa på runt två miljarder kronor i 

avgångsvederlag.  

 

Den ena personen var en av de högst ansedda personerna inom svenskt 

näringsliv. Personen hade varit vd under perioden 1988-1996 och sedan 

styrelseordförande under tiden 1997 fram till 2000. Denna person hade gjort en 

bra insats för företaget och under dennes tid hade börskursen stigit åttio gånger. 

Detta var en av de bidragande orsakerna till att personens avgångsvederlag 

blev så högt som det blev, eftersom avtalet om avgångsvederlaget byggde på 

en kombination av slutlön och bonus och det hela var kopplat till företagets 

resultat och aktiekurs. Personen hade bedrivit en strategi av fusioneringar. 

Vissa av dessa hade visat sig vara mer eller mindre lyckosamma medan 

framför allt en fusion visade sig inte alls vara bra. Följden av denna affär var 

att företaget drabbades av stora skadeståndsanspråk, vilket var en av de 

bidragande orsakerna till varför det sedan kom att �gå utför� för företaget.  
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Den andra personen tog över vd-posten från den första personen och innehade 

positionen 1997 till 2000. Under denna tid hade denna person gjort en mer eller 

mindre medioker insats. 

 

Exakt hur avtalen kom till stånd är inte klart, men det som säkert kan sägas är 

att avtalet till den förste vd:n skrevs under av denne själv samt av styrelse-

ordföranden. Avtalet till förmån för den andre vd:n hade skrivits under av den 

förste vd:n, som numera var styrelseordförande, och av den andre vd:n. I båda 

fallen hade alltså den enda inblandade styrelseledamoten varit ordföranden. 

Den resterande styrelsen hade förbigåtts. 

 

En av orsakerna till att det �blev som det blev�, det vill säga att avtalen kom till 

stånd, var att de båda parterna, styrelseordföranden och vd:n, arbetade ihop i 

andra sammanhang och i andra företag. Därför, skulle det kunna argumenteras, 

befann de sig i ett trängt läge eller i en beroende ställning till motparten, 

eftersom de visste att �om jag gör detta för den personen idag, så gör den 

personen det där för mig imorgon�. Båda kriterierna kräver dock mer än så. För 

att en beroendesituation skall föreligga krävs att ena parten i princip skall vara 

så pass beroende av motparten att parten är handlingsförlamad utan sin mot-

part. Det trängda läget kräver att ena parten har att välja mellan att handla med 

ockraren eller att till exempel råka i ekonomisk ruin. Inte heller detta kriterium 

torde hålla måttet. 

 

Då återstår kriterierna oförstånd och lättsinne. Med oförstånd avses inte de fall 

där ena parten helt enkelt är dum. Det handlar istället antingen om att parten 

skall vara oerfaren eller att parten saknar förmåga att bedöma alla möjliga 

följder av ett visst avtal. Det är svårt att hävda att en styrelse är för oerfaren av 

att ingå avtal om avgångsvederlag. Däremot torde kunna hävdas att den inte 

var i stånd att bedöma alla följder av ett avtal. Motargumentet blir att styrelsen 

kan inhämta experthjälp.  

 

I ett av de fallen jag ovan redogjort för, NJA 1940 s.219, hade den starkare 

parten tillgång till experthjälp, vilket förstärkte det faktum att denna part be-

funnit sig i ett överläge. I det här behandlade fallet är det istället den svagare 
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parten som kan inhämta experthjälp. Detta faktum torde medföra att parterna i 

och för sig fortfarande är att anse som starkare och svagare, men att skillnaden 

i styrka dem emellan blir mindre.  

 

Det är i och för sig mycket möjligt att den svagare parten skulle kunna ha 

använt sig av experter, men argumentet faller ändå på grund av hur avtalen var 

uppbyggda. Avtalen byggde på företagets börskurs. Det är, återigen, mycket 

möjligt att en expert skulle kunna visa på möjliga konsekvenser av avtalen 

samt ge en fingervisning om hur marknaden kommer att utvecklas. Hundra-

procentigt säkra kan dock sådana prognoser aldrig bli. Oförståndskriteriet 

skulle alltså kunna användas vid en bedömning av om ocker föreligger. 

 

Även lättsinneskriteriet kan komma till användning. Jag har ovan redogjort för 

ett fall, NJA 1939 s. 167, där lättsinne ansetts föreligga. Det handlade i fallet 

om en person som hade gjort en rad dåliga affärer. För att kunna få sin rörelse 

att gå runt även fortsättningsvis, hade denne varit tvungen att vända sig till 

motparten, ockraren, utan att inse konsekvenserna och farorna med att ge sig in 

i affärer med motparten. I fallet finns vissa likheter med den här föreliggande 

situationen, då styrelserna valde att ingå avtalen för att de helt enkelt antog att 

det skulle vara riskfritt att göra det. Faran att börskursen skulle skjuta i höjden 

kan ha varit bekant i sig, men den kalkylerades inte in i bedömningen av om 

avtalet skulle skrivas under eller inte. Det skulle alltså innebära att lättsinne 

förelåg från styrelsens sida. 

 

För att ocker skall kunna föreligga krävs det vidare att ena parten skall ha 

utnyttjat motpartens svaghet. För att detta kriterium skall vara uppfyllt krävs en 

aktiv handling av ena parten. Vad gäller det första avtalet, så författades detta 

av vd:n som sedan lät styrelseordföranden skriva under detsamma, alternativt 

att det författades av dessa båda personer tillsammans. Det torde därför inte 

råda någon större tvekan om huruvida någon aktiv handling av den potentielle 

ockraren förelegat. Lite tveksammare blir det vad gäller det andra avtalet. För-

modligen var det så att detta avtal författades, efter samma mönster som det 

första, av styrelseordföranden. Det finns dock inget absolut krav på att 

initiativet till ockerhandlingen måste utgå från det potentiella offret. Följden 
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blir att ett utnyttjande av antingen ena partens oförstånd eller av dess lättsinne 

föreligger. 

 

Vidare måste det föreligga ett uppenbart missförhållande mellan prestation-

erna. Även i detta fall blir det aktuellt att jämföra det utlovade vederlaget med 

börskursen. Börskursen hade en liknande utveckling som i ovannämnda fall. 

Först sköt den i höjden för att sedan störtdyka.  

 

Vad som ytterligare spelar en roll i detta fall är att det var skillnad på de båda 

vd:arnas insatser. Den senare vd:n gjorde en mer eller mindre medioker insats 

för företaget och dess aktieägare, medan den förste vd:n i princip gjorde bra 

ifrån sig. Detta talar för att den senare vd:n skulle ha rätt till ett lägre belopp än 

sin föregångare, vilket även var fallet. Till den senare vd:ns fördel talar dock 

det faktum att denne inte fått ut sitt vederlag ännu, när fallet uppmärk-

sammades. Till den förste vd:ns nackdel talar att denne gjort en riktigt dålig 

affär, vilken kom att få följder långt fram i tiden. Än idag har inte företaget 

hämtat sig från dessa följder. Dessutom spelar det en viss roll att det handlade 

just om ett avgångsvederlag. Detta är en form av lön i efterskott, varför veder-

laget inte kan tillåtas överstiga en vanlig lön i alltför stor utsträckning 

 

Sammantaget kan sägas att det är svårare att i detta fall kategoriskt fastslå att 

det handlar om ocker, än i fallet med försäkringsbolaget. Detta har flera 

orsaker, bland annat så finns i detta fall två personer som lättare kan skiljas åt 

än i det första fallet.  

 

Vad gäller den senare vd:n kan anföras att det här handlade om ett mindre be-

lopp, än det den förste vd:n utlovats. Detta stämmer dock väl överens med att 

denne senare vd:s insats var mer eller mindre medioker, varför insatsen också 

skall vara värd mindre än en bättre vd:s. Däremot, vilket kan tyckas vara 

betydelsefullt, hade denne vd inte hunnit få ut sina pengar än. Detta argument 

håller dock inte eftersom det i lagen uttryckligen står att det räcker med att 

betinga sig en viss förmån för att ocker skall kunna vara för handen. Med tanke 

på att vederlaget, ett relativt högt belopp till en relativt medioker insats, skulle 
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ha kommit att betalas ut när företaget var i en rejäl knipa115, anser jag dock att 

det i detta fall föreligger ett uppenbart missförhållande mellan de båda presta-

tionerna. 

 

De största skillnaderna mellan vd:arna var att den första vd:n gjort bra ifrån sig 

ända fram till den riktigt dåliga affären kom. Denna bidrog dock till att i 

princip köra företaget i botten. Hade det alltså stannat vid att vd:n hade gjort 

bra ifrån sig, så hade ett högt avgångsvederlag varit i sin ordning. Detta skedde 

dock inte. Istället blev vd:ns insats en bidragande orsak till företagets fall. 

Därför föreligger, enligt min mening, ett uppenbart missförhållande mellan 

prestationerna. Ytterligare en skillnad var att denne vd hade hunnit få ut sitt 

vederlag, vilket förstärker känslan av det uppenbara missförhållandet, även om 

denna faktor i realiteten inte spelar någon roll. 

 

Sammanfattningsvis har jag alltså kommit fram till att 

1. en oförstånds- alternativt lättsinnessituation föreligger, 

2. denna situation, genom en aktiv handling, utnyttjats av ena parten och  

3. det, inte heller i detta fall på grund av något visst värdeförhållande före-

ligger, utan på grund av övriga omständigheter i fallet, föreligger ett 

uppenbart missförhållande mellan de respektive prestationerna 

 

Därför föreligger, om än på något lösare grunder än i försäkringsbolagsfallet, 

ocker även i detta fall. 

                                                        
115 Företaget hade sjunkit i värderingen från att ha varit ett av de mest pålitliga till att befinna 

sig steget ovanför skräpstatus. 



 79

5 Slutsats 
Jag har i detta arbete undersökt företeelsen ocker. Jag har kommit fram till att 

det inte är någon särskilt ny företeelse. Redan i bibeln anfördes det på flera 

ställen att ocker var något förkastligt som inte fick utövas. 

 

Vidare har framkommit, att definitionen av vad ocker är, har ändrats med tiden. 

Ursprungligen handlade det om att uttagandet av ränta inte var tillåten. Senare 

ändrades denna definition till att uttagandet av ränta över en viss procentsats, 

så kallade ockerränta, inte var tillåten. Jag har även märkt att många människor 

fortfarande idag tror att ocker hör ihop med antingen oskäligt höga priser eller 

med just uttagandet av en oskäligt hög ränta. Jag har i min uppsats kunnat visa 

att så inte är fallet. Uttagandet av ockerränta är bara ett av de fall som idag kan 

behandlas enligt ockerbestämmelsen i avtalslagen.  

 

Syftet med ockerbestämmelsen är idag istället att förhindra att en starkare part 

utnyttjar en svagare part på vissa i lagen fixerade sätt. Kärnan i begreppet är 

alltså om ett utnyttjande föreligger. Här har jag kommit fram till att utnytt-

jandet måste ha skett genom en aktiv handling. Ren passivitet är inte tillräckligt 

för att en prövning av fallet enligt ockerparagrafen skall kunna bli aktuell.  

 

En annan central aspekt av ockerbegreppet är att det skall ha förelegat ett 

uppenbart missförhållande mellan parternas prestationer. Första steget i be-

dömningen huruvida ett uppenbart missförhållande föreligger, är att avgöra de 

olika prestationernas värde. Vad gäller prestationer, för vilka det finns ett 

fastlagt pris, såsom det pris parterna kommit överens om eller ett marknadspris, 

är det inga större problem att fastställa prestationernas värde. För sådana fall 

har jag ovan menat att försiktighet måste iakttas redan vid ett värdeförhållande 

på 1:2. Det finns dock även prestationer för vilka inga konkreta värden kan 

fastslås. För dessa fall har jag ovan, i analysen av huruvida ocker förelegat i de 

båda företagsfallen, förespråkat en helhetsbedömning av situationen. På så sätt 

kan alltså även för dessa fall fastställas om ocker föreligger eller ej. 
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Det räcker dock inte med att ett utnyttjande har skett samt att prestationerna 

står i ett uppenbart missförhållande till varandra. Dessutom måste ett kausal-

samband föreligga mellan ockrarens otillbörliga förfarande och rättshandlingen 

och självklart måste även en svaghet hos den ena parten ha utnyttjats. 

 

Här kommer de kriterier in i bilden som gör att det just handlar om ocker, 

nämligen trångmål, oförstånd, lättsinne och beroende ställning. Enligt vad jag 

har kommit fram till avses med trångmål två olika situationer. Antingen har 

ena parten att välja mellan att antingen ingå avtal med ockraren eller ruineras 

finansiellt, eller så har parten att välja mellan att antingen ingå avtal med 

ockraren eller råka riktigt illa ut rent fysiskt. Trångmålet täcker alltså inte bara 

in situationer av rent finansiell nöd, utan även fysiska sådana. Med oförstånd 

avses den situation att den ena parten inte är allmänt mindre intelligent, men 

väl inte kan förstå hela vidden av den rättshandling parten har ingått med 

ockraren. Ofta träffar detta kriterium äldre eller yngre människor, men även 

sådana personer, som av andra orsaker har svårt att förstå alla konsekvenser av 

det egna handlandet, utan att de för den skull saknar rättslig handlingsförmåga. 

Även personer som inte faller in under någon av dessa kategorier, så kallade 

normala personer, kan omfattas av kriteriet om den ingångna rättshandlingen är 

att anses som särskilt omfattande eller komplicerad. Kriteriet lättsinne omfattar 

sådana fall som även i dagligt tal kan betecknas som lättsinniga, där nämligen 

personen i fråga handlar med ockraren utan att vilja inse vilka konsekvenser 

handlandet kan få för denne. Detsamma gäller fall då personen bortser från 

farorna med att ingå avtalet för att dessa faror verkar så pass orealistiska att de 

bedöms i princip inte kunna inträffa. Så kan till exempel ha varit fallet i det ena 

undersökta bolagsfallet. Angående kriteriet beroende ställning kan sägas att 

det, för att detta kriterium skall kunna föreligga, krävs att den ena parten står i 

ett så pass påtagligt avhängighetsförhållande till motparten att parten i princip 

inte kan tänka eller agera själv. Fall som träffas av detta kriterium är dels då 

ena parten känner sig tvingad att handla på ett visst sätt för att denne av står i 

en slags tacksamhetsskuld till motparten, dels då ena parten inte klarar av att ta 

hand om sig själv. 
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Vad jag har kunnat fastställa är vidare att det har ställts höga krav på 

situationerna för att kraven skall kunna anses uppfyllda. Vilka situationer som 

helst, till exempel avtal som i princip vem som helst kan förstå följderna av116, 

har inte varit tillräckliga för att kriterierna skall anses som uppfyllda. 

 

Till min hjälp har jag vid fastställandet av vad som utgör ocker tagit tysk lag 

samt tysk doktrin och praxis. Detta valde jag att göra eftersom den svenska 

ockerbestämmelsen utformades efter den tyska motsvarigheten. Mitt antagande 

var att i och med att den svenska bestämmelsen byggde på den tyska, så måste 

det rimligtvis förhålla sig så att ockerbegreppet enligt svensk rätt omfattar i 

princip samma situationer som i tysk rätt. Så var också fallet. 

 

Slutligen kan sägas att jag hade god hjälp av de tyska rättskällorna vid be-

stämmandet av vad de olika ockerkriterierna innebar. Kriterierna har beskrivits 

klart mer noggrant i tysk doktrin än i svensk, vilket har att göra med betydelsen 

doktrinen tillmäts i de olika rättsordningarna. Detta har fått till följd att även 

praxis, med åberopande av just doktrin, är mer noggrant motiverad, än vad som 

är fallet i svensk rätt. Därför blev det med hjälp av tysk rätt avsevärt lättare att 

fastställa vad ocker är. 

 

Detta blev också vad jag efterlyste för svensk rätts del, nämligen utförligare 

doktrin och bättre motiverade rättsfall som skulle göra det avsevärt lättare att se 

vad som krävs för att ocker skall föreligga. Den främsta orsaken till att detta är 

viktigt anser jag vara rättssäkerhetsaspekten. Hur genomförbar en sådan för-

ändring av svensk rätt är, kan dock ifrågasättas, eftersom doktrinens stora 

betydelse är djupt rotad i tysk rättstradition, medan så inte är fallet i svensk rätt, 

där doktrin ses närmast som ett komplement till lagreglerna, inte som ett sätt att 

tolka dessa. 

                                                        
116 Se till exempel NJA 1942 s. 163 
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