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1. Inledning 

 

1.1 Problembakgrund 

I förarbetena1 till konsumenttjänstlagen (1985:716) framförs att det är nödvändigt med 

lagstiftad reglering inom transporttjänster, däribland persontransporter. Det nämns även att 

KtjL senare skulle kunna utökas till att gälla fler typer av tjänster än de i början avsedda. 

Lagstiftat konsumentskydd finns angående persontransporter i sjöfart, järnvägstrafik och 

luftfart samt paketresor.2  Konsumentskyddet vad gäller luftfart och paketresor anses vara de 

mest utvecklade.3 I dessa trafikslag samt i sjöfart har transportören ett lagstiftat ansvar 

gentemot passageraren vid förseningar, medan ett sådant ansvar saknas vid 

järnvägsbefordringar.4 Det saknas vidare i dagens läge lagstiftning som ger resenärer 

konsumentskydd vid vägtransporter. Reglering har istället utformats i form av resevillkor 

uppställda av de olika transportörer som finns inom persontransportområdet, det vill säga av 

motparten till resenären i avtalet om personbefordran. Därmed kan resevillkoren variera 

mellan två olika transportörer. Nuvarande reglering ger därför resenären en svagare position i 

avtalsförhållandet eftersom transportören tillåts att bestämma villkoren för avtalet om 

personbefordran medan resenären tvingas acceptera dessa villkor. Avtalet behöver alltså inte 

utformas med resenärens intressen som utgångspunkt utan kan formuleras för att ge 

transportören förutsättningar för att undgå ansvar. Avtalet kan då inte anses innehålla ett 

konsumentskydd eftersom hänsyn inte tas till resenärens intressen. 

 

I flera statliga utredningar nämns att det råder brist på kundtillfredsställelse inom 

kollektivtrafiken.5 Många människor är beroende av kollektivtrafiken i sin vardag för att resa 

till och från arbetsplats, skola, med mera. För att ett förtroende för, och ökning av, resor i 

kollektivtrafik skall finnas är det därför viktigt att resenärerna vet att de har vissa 

grundläggande rättigheter när de reser och att hänsyn tas till dessa rättigheter. Även 

transportörerna skulle möjligtvis kunna dra fördel av ett stärkt skydd eftersom gemensamma 
                                                 
1 Prop. 1984/85:110 s. 20 ff. 
2 15 kap. Sjölag (1994:1009), 2 kap. Järnvägstrafiklag (1985:192), 9 kap. Luftfartslag (1957:297) och lag 
(1992:1672) om paketresor.  
3 SOU 2003:104, Järnväg för resenärer och gods, s. 353. 
4 LT 9:2 § (hänvisar bl. a. till art. 19 i Montrealkonventionen), PaketreseL 14 § 2 st. 2 p. och 16 § 2 st., SjöL 
15:17 § och JTL 2 kap. 
5 Bland annat SOU 2003:104, s. 40. 
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förutsättningar för utformningen av resevillkoren skulle visa att transportörerna tar hänsyn till 

sina kunder vilket skulle kunna bidra till en mer attraktiv kollektivtrafik. 

 

Av det framförda framgår att konsumentskyddet för resenärer inom kollektivtrafik på väg och 

järnväg bör stärkas. Förslag om transportslagsövergripande lagstiftning där konsumentskyddet 

vid persontransporter stärks har bland annat givits i utredningen Kollektivtrafik med 

människan i centrum6, där det även sägs att transportörernas resevillkor kan tjäna som 

komplettering till den föreslagna lagstiftningen.  

 

Trots bristen på lagstiftning är det nödvändigt att kunna ge resenärer ett tillfredsställande 

skydd som inte varierar beroende på utformningen av transportörernas resevillkor. Av det 

ovan sagda framgår att KtjL:s tillämpningsområde från början var avsedd att möjligtvis kunna 

utökas till att omfatta andra tjänster än de som regleras i lagen i dagsläget. En analogisk 

tillämpning av KtjL på avtal om personbefordran kan då ses som ett alternativ till lagstiftning. 

 

1.2 Problemformulering 

• Kan KtjL tillämpas analogiskt på avtal om personbefordran? 

• Kan en analogisk tillämpning av KtjL ge ett bättre skydd för resenärer än det skydd 

som tillerkänns resenärer genom transportörernas resevillkor? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda om KtjL kan vara analogiskt tillämplig på avtal om 

personbefordran vad gäller kollektivtrafik på väg och järnväg. Viss reglering finns beträffande 

konsumentskydd vid personbefordran på järnväg men den anses inte helt tillfredsställande,7 

varför det är lämpligt att studera denna. Jag avser även att utreda huruvida en 

analogitillämpning av KtjL kan stärka konsumentskyddet vid persontransporter på väg och 

järnväg. 

                                                 
6 SOU 2003:67. 
7 Se 1.1 ovan. 
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1.4 Avgränsningar 

Jag har ansett det lämpligt att avgränsa uppsatsen till att endast behandla kollektiv 

personbefordran avseende väg- och järnvägstrafik. Således kommer inte personbefordran i 

sjö- och luftfart eller paketresor att behandlas. Dessa trafikslag har, som tidigare nämnts, 

lagstiftning som reglerar konsumentskyddet för resenärer i respektive trafikslag på ett 

tillfredsställande sätt, vilket gör att frågan om en analogisk tillämpning av KtjL vad gäller 

dessa trafikslag inte är av lika stort intresse.  

 

Ingen jämförelse med utländsk rätt kommer att ske, dock kan viss internationell reglering 

komma att redovisas. 

 

1.5 Metod 

För att uppnå syftet med uppsatsen skall jag i mitt sökande efter information använda mig av 

lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. 

 

Emedan uppsatsen till stor del handlar om hur KtjL skall kunna appliceras analogiskt på andra 

utanför lagen tänkta situationer, är det nödvändigt att jag vid tolkningen av nämnda lag ser till 

syftet bakom den.8  Detta skall ske genom att se till de olika motiv som gav upphov till lagen 

och vad dess funktion är. Förarbetena till KtjL kan ge vägledning i vad som nu sagts genom 

att visa på de omständigheter som förelåg innan lagen trädde i kraft. Därmed kan det 

klarläggas vilka intressen som anses vara skyddsvärda och som ligger till grund för KtjL. 

Nämnda tillvägagångssätt måste även appliceras på tolkningen av de lagrum inom KtjL som 

eventuellt skall användas analogiskt. Analogi behöver inte nödvändigtvis innebära att en viss 

paragraf tillämpas analogiskt utan kan även avse grundläggande principer i en viss lag.9 

Huruvida en sådan tillämpning är möjlig kommer likaledes att utredas enligt ovan nämnda 

metod. 

 

Av det nu anförda blir det nödvändigt att även beskriva begreppet personbefordran som tjänst 

inom kollektivtrafik på väg och järnväg och huruvida denna skiljer sig från de tjänster på 

vilka KtjL är direkt tillämplig, för att se vilka intressen som kan anses vara skyddsvärda vid 

                                                 
8 Hellner, Jan, Rättsteori, en introduktion, s. 78. 
9 Hellner, s 111. 
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utförandet av persontransporter och vad som skiljer dessa från de intressen som skyddas 

genom KtjL. Härvid kan doktrinen få en stor roll som vägledning. Samma tillvägagångssätt 

kommer även att användas för att beskriva begreppet konsumentförhållande, vilket är en av 

förutsättningarna för att KtjL ska vara tillämpbar. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med en deskriptiv del som skall tjäna som grund för en analys som senare 

skall ske i uppsatsen. Härmed inleds med ett kapitel om KtjL och en beskrivning av 

omständigheterna kring lagen. De två därpå följande kapitlen behandlar personbefordran på 

väg respektive järnväg. 

 

Andra delen av uppsatsen utgörs av en analys som skall ge svar på uppsatsens 

problemformulering. Jag kommer att utreda förutsättningarna för en analogisk tillämpning av 

KtjL för att därefter kunna avgöra om KtjL kan tillämpas analogiskt på avtal om 

personbefordran på väg och järnväg. Slutligen görs en bedömning av huruvida en 

analogitillämpning av KtjL är mer fördelaktig för resenärerna i jämförelse med det skydd som 

transportörernas resevillkor ger. 
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2. Konsumenttjänstlagen 

 

2.1 Inledning 

Jag kommer att inleda följande kapitel med att allmänt beskriva konsumentskyddet, och 

omständigheterna kring det för att läsaren bättre skall förstå problematiken kring 

konsumentavtal och varför det kan anses nödvändigt med ett speciellt utformat skydd för 

konsumenter.  

 

Därefter kommer jag att redogöra för bakgrunden till KtjL och vad som gav upphov till lagens 

tillkomst. Vidare kommer jag att redogöra för när KtjL är tillämplig och hur den tillämpas. En 

sådan redogörelse är nödvändigt för att kunna utreda huruvida KtjL kan tillämpas analogiskt 

på avtal om personbefordran. Eftersom det är konsumentens intressen som främst ligger till 

grund för uppsatsen består redogörelsen främst av en beskrivning av dennes rättigheter. 

 

2.2 Konsumentskyddet 

Avgörande för om konsumentskydd skall uppstå är avtalsparternas ställning i avtalet som 

konsument respektive näringsidkare.10 Det kan dock vara svårt att precisera i vilka 

avtalsförhållanden som en person skall anses inneha rollen som konsument. Gemensamt för 

de avtalssituationer där ena parten kan anses vara en konsument är dock att denne ofta är i en 

betydligt svagare ställning än sin motpart, näringsidkaren, vilket beror på flera 

omständigheter. En omständighet är att konsumenten sluter betydligt färre avtal än 

näringsidkaren i dennes verksamhetsområde och därför inte har lika stor erfarenhet som sin 

motpart. Näringsidkaren kan därför förutsättas ha större erfarenhet av konflikthantering och 

konfliktlösning och därmed bättre förutsättningar för att kunna tillvarata sina rättsliga 

intressen vid en eventuell tvist.11 En annan anledning är att näringsidkaren oftast har större 

kunskap om varan eller tjänsten varom avtalet handlar. Näringsidkaren har alltså ett visst 

informationsövertag. Vidare kan användandet av standardvillkor i avtalet göra det svårt för 

konsumenten att ändra villkoren i avtalet eftersom standardvillkoren fungerar som 
                                                 
10 Olsen, Lena, Konsumentskyddets former, s. 22. 
11 Larsson, Marie, Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU, s. 52. 
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branschanpassad lagstiftning12 som i vissa fall dessutom har formulerats av näringsidkaren 

själv. På så sätt gynnas näringsidkarens egna intressen till nackdel för konsumentens. Därmed 

kan konsumenten sakna rättigheter gentemot näringsidkaren. Avtalsfriheten kan således sägas 

vara fiktiv.13 Denna obalans som finns mellan parterna har lett till införandet av tvingande 

skyddslagstiftning, som till förmån för konsumenten begränsar parternas handlingsfrihet. 

Skyddsregleringen har således blivit ett sätt att kompensera den svagare parten – 

konsumenten – i situationer där han i olika avseenden är oförmögen att tillvarata sina egna 

intressen gentemot näringsidkare.14 Syftet med just tvingande regler är att förhindra eller 

korrigera ovannämnda obalans genom att föreskriva ett visst tvingade minimiskyddsnivå för 

konsumenten som inte kan kringgås, begränsas, eller ändras genom avtal till nackdel för 

konsumenten.15

 

Förutsättningarna för konsumentskyddet kan variera något i konsumentlagstiftningen och i 

svensk rätt saknas det en enhetlig definition om vad som bör förstås med konsument.16 Detta 

torde dock inte innebära något större problem. Gemensamt för all konsumentlagstiftning kan 

sägas vara att med konsument förstås i princip en fysisk person som ingår ett avtal med en 

näringsidkare om något som är avsett för huvudsakligen personligt bruk.17 Detta innebär inte 

nödvändigtvis att konsumenten själv måste tillgodogöra sig det förvärvade, även köp eller 

andra förvärv för hushåll, familj eller vänner räknas som för enskilt bruk, om mottagaren skall 

använda det för privat bruk.18 Kravet att avtalsobjektet skall användas för personligt bruk 

innebär att konsumentens avsikt med avtalet är avgörande för frågan. Detta kan innebära 

praktiska problem för näringsidkaren eftersom många varor eller tjänster ofta kan användas 

för privat bruk eller i näringsverksamhet. Situationer kan då uppkomma där näringsidkaren 

utgått från att en vara eller tjänst skulle användas privat men köparen avsett att använda den i 

näringsverksamheten, eller tvärtom. Frågan uppkommer då om köparens avsikt måste ha varit 

synbar för näringsidkaren för att skyddsregleringen skall gälla.19 Om ett synbarhetskrav 

uppställs skulle skyddsregleringen alltför enkelt kunna kringgås genom att näringsidkaren 

                                                 
12 Olsen, s. 15. 
13 Larsson, s. 52. 
14 Larsson, s. 24. 
15 Larsson, s. 50. 
16 Larsson, s. 48. 
17 Olsen, s. 23 ff. Se även Larsson, s. 48, där den gemensamma definitionen sägs vara ”en fysisk person som 
handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet” (nämnda definition tillämpas i KtjL, 
se dess 1 a § 1 st.). Skillnaden mellan de två definitionerna torde dock inte ha någon betydelse i praktiken, 
Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, s.255.  
18 Larsson, s. 58. 
19 Larsson, s. 61. 
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hävdar att han inte insett eller borde ha insett att förvärvet var avsett för privat bruk. I 

doktrinen har det dock framförts att bland annat KtjL bör ställa upp ett synbarhetskrav.20 Det 

kan även vara så att en vara eller tjänst förvärvas för att användas privat och i 

näringsverksamheten, till exempel en bil. Bedömningen får då ske utifrån föremålets 

beskaffenhet och omständigheterna i övrigt.21

 

Konsumentens motpart i avtalet – näringsidkaren – är någon som yrkesmässigt tillhandahåller 

en vara eller tjänst.22 Begreppet näringsidkare uppfattas vidsträckt och innefattar både fysiska 

och juridiska personer som bedriver ekonomisk verksamhet yrkesmässigt.23 Så snart det inte 

rör sig om något enstaka uppdrag torde alltså en person kunna betraktas som en näringsidkare. 

Även i de fall där en privatperson är motpart till konsumenten men använder sig av en 

näringsidkare som ombud uppstår ett konsumentskydd.24 Övriga avtal som ligger utanför 

näringsidkarens yrkesmässiga verksamhet eller som sker i rollen som privatperson är dock 

inte föremål för konsumentslagstiftningen, med vissa undantag.25 Näringsverksamheten 

behöver inte vara vinstinriktad.26

 

2.3 Bakgrunden till Konsumenttjänstlagen 

KtjL trädde i kraft 1986 som en följd av det omfattande reformarbete som påbörjades i slutet 

av 1960-talet på konsumentområdet för att på olika sätt förbättra skyddet för konsumenterna. 

Som motiv till KtjL framfördes att konsumenttjänsternas betydelse hade ökat markant under 

de senaste årtiondena på grund av utvecklingen mot mer tekniskt komplicerade och dyrbarare 

vardagsprodukter.27 Denna utveckling bidrog till att konsumenten allt mer behövde utnyttja 

olika fackmäns tjänster. Vidare fanns det ingen lagstiftning inom tjänsteområdet utan 

regleringen hade skett genom prejudikat och allmänna rättsgrundsatser samt 

                                                 
20 Larsson, s. 61. Se även Olsen, s. 24. 
21 Prop. 1984/85:110, s. 139. 
22 Ramberg & Ramberg, s. 255.  
23 Olsen, s. 25. I prop. till KtjL nämns att även statliga och kommunala organ som driver sådan verksamhet som 
nyss beskrivits faller under lagen, i den mån de utför konsumenttjänster av de slag som omfattas av lagen (som 
praktiskt exempel nämns bl.a. SJ vid förvaring av resgods m.m.). Prop. 1984/85:110, s. 141. 
24 Ramberg & Ramberg, s. 255. 
25 Olsen, s. 26. 
26 Olsen, s. 26. 
27 Prop. 1984/85:110, s. 19, tjänsternas andel av den totala privata konsumtionen uppgick vid mitten av 1970-
talet till mer än 30 procent. 
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entreprenadavtalet AB 72.28 Konsumentens rättsliga ställning på tjänsteområdet ansågs därför 

vara otillfredsställande. Ett viktigt syfte med KtjL var därför att underlätta för konsumenten 

att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter parterna i ett tjänsteavtal har gentemot 

varandra.29 Förutom att slå fast tidigare reglering i lagtext tog KtjL även mer hänsyn till 

konsumentens intressen och slog fast att reglerna inte får frångås till nackdel för 

konsumenten.30

 

2.4 Lagens tillämpningsområde 

De tjänster på vilka KtjL kan tillämpas preciseras i 1 §. Paragrafen stadgar att lagen kan 

tillämpas på avtal om tjänster som en näringsidkare utför åt konsumenter.31 Tjänsterna skall 

antingen vara arbete på lösa saker (med undantag för djur), arbete på fast egendom eller 

byggnad eller andra fasta saker, eller förvaring32 av lösa saker (med undantag för djur).33 Vid 

lagstiftningsprocessen ansågs de nyss nämnda typerna av tjänster ha mest ekonomisk 

betydelse – i och med att de omfattar ett så stort område av vardaglig betydelse för såväl 

konsumenter som näringsidkare – och därför ansågs det vara mest angeläget att reglera 

dessa.34 Utredningen strävade dock efter att bygga upp lagstiftningen så att denna senare 

skulle kunna byggas ut med bestämmelser beträffande andra typer av konsumenttjänster.35 

Det finns även möjligheter att tillämpa KtjL analogiskt på andra typer av tjänster.36

 

Enligt 3 § är lagen tvingande vad gäller avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten. 

Detta innebär alltså att konsumentens rättigheter enligt lagen inte kan inskränkas genom 

villkor i avtal. Däremot får det i avtalet förekomma villkor som är förmånligare än 

                                                 
28 Olsen, s. 91. 
29 Hesselgren, Bo & Otterheim, Jan, Konsumenträtt och försäkring – en översikt, s. 26; samt Olsen, s. 91. 
30 Hesselgren & Otterheim, s. 26, samt Olsen, s. 91. 
31 För definition av konsument och näringsidkare se 2.2 ovan, samt KtjL 1 a § 1 st. respektive 2 st. 
32 Gränsen har dragits med utgångspunkt i att det utmärkande för förvaringsavtalet är näringsidkarens förvarings- 
och vårdplikt. För att ett avtal om förvaring skall anses föreligga torde det alltså krävas att näringsidkaren har 
åtagit sig att ta hand om ett föremål och att ägna detta viss vård i form av bevakning eller annan tillsyn. När 
förvaringen endast utgör en biförpliktelse bör i allmänhet de regler som gäller för huvudförpliktelsen tillämpas 
även för förvaringsmomentet. Vid exempelvis transport av gods torde alltså inte någon del avtalet betraktas som 
ett förvaringsavtal enligt KtjL, prop. 1984/85:110, s. 149. 
33 Numera regleras även uppförandet av småhusentreprenader i lagens 51 – 61 §§. 
34 Prop. 1984/85:110, s. 21 ff. 
35 Prop. 1984/85:110, s. 21. 
36 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, s. 69. 
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motsvarande lagbestämmelse för konsumenten. Lagen ger alltså konsumenten ett 

minimiskydd gentemot näringsidkaren.37

 

2.5 Fackmässighet 

Näringsidkaren skall  utföra tjänsten fackmässigt  (4 §). I propositionen nämns att det härmed 

kan förstås att näringsidkaren handlar i enlighet med vad som ”kan krävas av en normalt 

skicklig och kunnig samt seriöst arbetande fackman inom det område som den ifrågavarande 

tjänsten gäller”. 38 Därtill skall även ses till vad som utgör god yrkes- eller branschpraxis. 

Olsen skriver vidare att tjänstens utförande måste uppnå en viss kvalitet, som kan framgå av 

avtalet.39 Vid bedömningen av fackmässighet skall hänsyn bland annat tas till allmänna 

beskrivningar på material och anvisningar beträffande arbetsmetoder.40 Kravet på 

fackmässighet gäller alla moment i näringsidkarens prestation som kan anses höra till 

tjänstens utförande och innefattar därför förutom genomförandet av arbetet bland annat 

planeringen av den samt materialanskaffning för den.41

 

Vidare skall näringsidkaren tillvarata konsumentens intressen med tillbörlig omsorg och 

samråda med honom i den utsträckning det behövs och är möjligt. Med detta menas att 

näringsidkaren, i den mån som föremålet för avtalet fordrar, måste ställa sin sakkunskap och 

yrkeserfarenhet till konsumentens förfogande samt uppträda lojalt gentemot konsumenten.42 

Att samråda med konsumenten innefattar vidare en skyldighet för näringsidkaren att 

undanröja missförstånd och andra oklarheter som kan tänkas uppkomma. Dessa förpliktelser 

har varierande betydelse beroende på i vilket skede av tjänsten det handlar om.43  

 

Tjänsten kan i många fall sägas bestå av två faser.44 I den första fasen skall näringsidkaren 

bland annat genom att samråda med konsumenten ta reda på vad som skall utföras. Om 

tjänsten inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten skall näringsidkaren avråda 

                                                 
37 Prop. 1984/85:110, s. 156. 
38 Prop. 1984/85:110, s. 157. 
39 Olsen, s. 94. 
40 Olsen, s. 95. 
41 Prop. 1984/85:110, s. 158. 
42 Prop. 1984/85:110, s. 160 ff. 
43 Olsen, s. 93. 
44 Olsen, s. 93. 
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konsumenten från tjänsten (6 §). Här skall hänsyn tas till priset, värdet av föremålet för 

tjänsten och andra särskilda omständigheter.  

 

Den andra fasen av tjänsten utgörs av själva utförandet av tjänsten. Även här har 

näringsidkaren en skyldighet att samråda med konsumenten och möjligen avråda denne från 

tjänsten. Samrådsskyldigheten innefattar i det här stadiet även en skyldighet att underrätta 

konsumenten om att priset kan komma att bli betydligt högre än avtalat.  

 

Näringsidkaren ansvarar även för att tjänsten är tillfredsställande från säkerhetssynpunkt (5 

§). Med detta menas att tjänsten inte utförs i strid mot föreskrifter eller myndighetsbeslut som 

skall säkerhetsställa att tjänsten är säker. 

 

2.6 Näringsidkarens ansvar vid fel 

Tjänsten skall anses vara felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att 

kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse (9 § 1 

st. 1 p.). Uttrycket ”vad konsumenten har rätt att kräva” hänvisar till 4 § och avser kravet på 

fackmässighet samt att näringsidkaren med tillbörlig omsorg skall tillvarata konsumentens 

intressen. Uttrycket ”olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse” syftar till händelser 

som inträffat utan att vare sig näringsidkaren eller konsumenten eller någon annan person, 

som någon av dessa ansvarar för, är vållande till det inträffade.45 Därmed täcks förutom 

olyckor även händelser där en utomstående person uppsåtligen skadar eller förstör resultatet 

av näringsidkarens arbete. Anspråken på resultatet måste anpassas till speciella 

omständigheter som kan förekomma i det enskilda fallet, exempelvis att tjänsten skall utföras 

under mycket ogynnsamma förhållanden såsom olämpligt väder.46 Ett villkor för sådana 

anpassningar är dock att, förutom näringsidkaren, även konsumenten åtminstone bör ha insett 

att dessa förhållanden skulle kunna påverka resultatet. 

 

Tjänsten skall även anses vara felaktig om resultatet avviker från vad som därutöver får anses 

avtalat (9 § 1 st. 3 p.), om resultatet avviker från de föreskrifter och myndighetsbeslut som 

nämns i 5 § (2 p. samma stycke), eller om näringsidkaren inte utför sådant tilläggsarbete som 

                                                 
45 Prop. 1984/85:110, s. 188. 
46 Prop. 1984/85:110, s. 189. 
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han är skyldig att utföra enär det inte kan uppskjutas utan fara för konsumenten ( 9 § 2 st.). 

Med uttrycket ”om resultatet avviker från vad som därutöver får anses avtalat” träffar de fall 

där näringsidkaren har åtagit sig att åstadkomma ett visst resultat. Utförandet av tjänsten kan 

alltså ha utförts fackmässigt men fel hos tjänsten föreligger ändå eftersom resultatet inte 

överensstämmer med avtalet, exempelvis att föremålet för tjänsten enligt avtalet skall målas i 

en viss nyans men näringsidkaren istället målar den i en annan. 

 

I 10 § stadgas att tjänsten skall anses vara felaktig om det i samband med avtalets ingående 

eller i marknadsföringen, getts uppgifter av betydelse för bedömningen av tjänstens 

beskaffenhet eller ändamålsenlighet som kan antas ha inverkat på avtalet och resultatet 

avviker från dessa. Fel föreligger oavsett om det är näringsidkaren själv, en branschförening 

eller någon annan i tidigare led som ger uppgiften. Om det kan antas att näringsidkaren inte 

borde ha känt till de uppgifter som någon annan gav skall tjänsten inte anses vara felaktig (10 

§ 2 st.). Vidare skall uppgifterna vara någorlunda konkreta och inte bara allmänt lovprisande. 

Såväl skriftliga som muntliga uppgifter åsyftas. Näringsidkaren har dessutom en skyldighet 

att upplysa konsumenten om förhållanden angående tjänstens beskaffenhet eller 

ändamålsenlighet som han åtminstone borde ha insett var av betydelse för konsumenten (11 

§). För innebörden av sådana förhållanden hänvisas till vad som nyss sagts ovan beträffande 

uppgifter som träffas av 10 §. Upplysningsplikten är i princip beroende av vad som är av 

betydelse för konsumenten i det enskilda fallet, vilket emellertid inte innebär att bedömningen 

skall ske subjektivt utifrån den enskilde konsumentens personliga förväntningar.47 

Näringsidkaren bör kunna utgå från att den enskilde konsumenten har samma insikter rörande 

förhållanden av betydelse i fallet som konsumenter i allmänhet, såvida inte annat framgår av 

omständigheterna. För att tjänsten skall kunna anses vara felaktig förutsätts vidare att 

underlåtenheten att upplysa skall ha inverkat på avtalet. 

 

Avgörande tidpunkt för om tjänsten skall anses vara felaktig är tidpunkten då tjänsten 

avslutades (12 §). Om tjänsten avser en sak som finns hos näringsidkaren anses tjänsten 

avslutad när konsumenten har fått den i sin besittning. Om tjänsten utförts hos konsumenten 

framgår oftast av omständigheterna när den är avslutad.48 Detta kan framgå av att 

                                                 
47 Prop. 1984/85:110, s. 200. 
48 Olsen, s. 96. 
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näringsidkaren anser sig vara färdig med sitt arbete och tydligt meddelar detta för 

konsumenten.49

 

Fel kan även föreligga om det uppstår en försämring i resultatet efter det att tjänsten avslutats 

(13 §). Det krävs då att felet är en följd av näringsidkarens avtalsbrott på grund av att han inte 

har fullgjort vad som åvilat honom enligt avtalet eller KtjL, till exempel att näringsidkaren, i 

strid mot sin upplysningsplikt, inte informerat konsumenten om hur föremålet för tjänsten bör 

behandlas efter tjänstens avslutande. Vidare kan fel anses föreligga om näringsidkaren har 

åtagit sig ett garantiansvar eller dylikt under en viss tid efter tjänstens avslutande och 

resultatet därefter försämras (14 §). Utfästelsen behöver alltså inte innehålla uttrycket 

”garanti” utan det är tillräckligt att utfästelsen i praktiken har samma innebörd som en vanlig 

tidsbestämd garanti beträffande resultatet eller en del av det.50

 

2.6.1 Påföljder vid fel i tjänst 

För att konsumenten skall kunna göra gällande påföljder mot näringsidkaren krävs det, 

förutom att tjänsten är felaktig, att detta inte beror på någon omständighet hos konsumenten. 

Härmed omfattas även att konsumenten anlitat en annan fackman för diverse uppgifter och 

dessa visar sig vara felaktiga.51 Normalt får ett fel anses bero på ett förhållande på 

konsumentens sida om det har uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse.52 

Olyckshändelser eller därmed jämförliga53 händelser träffas dock inte av bestämmelsen. De 

påföljder som konsumenten kan göra gällande är att hålla inne betalningen (19 §), kräva att 

felet avhjälps (20 §), eller prisavdrag eller hävning av avtalet (21 §). Dessutom har 

konsumenten rätt att kräva skadestånd (31 §). 

 

Den påföljd som först borde bli aktuell är innehållande av betalning. Denna påföljd kan 

tillämpas om konsumenten upptäcker felet i samband med att tjänsten avlämnas vilket 

normalt även är tidpunkten för betalningen. Konsumenten har rätt att hålla inne så stor del av 

betalningen som krävs för att han skall ha säkerhet för sitt krav på grund av felet. Hur stor 

                                                 
49 Prop. 1984/85:110, s. 203. 
50 Prop. 1984/85:110, s. 209 ff. 
51 Olsen, s. 97. 
52 Prop. 1984/85:110, s. 214. 
53 Se 2.6 ovan för innebörd. 
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denna del är beror bland annat på felets art och omfattning.54 Om felet är så allvarligt att 

hävning kan ske får hela betalningen hållas inne. 

 

Konsumenten kan vidare kräva att näringsidkaren avhjälper felet (20 §). Detta förutsätter dock 

att avhjälpandet inte medför kostnader och olägenheter för näringsidkaren som är oskäligt 

stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Det rör sig alltså om en 

intresseavvägning mellan parterna. Det skall föreligga ett markant missförhållande mellan 

felets betydelse för konsumenten och näringsidkarens uppoffrande för avhjälpandet av felet, 

för att näringsidkaren skall befrias från skyldigheten att avhjälpa.55 Ju väsentligare felet är för 

konsumenten, desto större olägenheter och kostnader måste alltså näringsidkaren tåla. Vid 

intresseavvägningen kan även viss hänsyn tas till konsumentens möjligheter att få felet 

avhjälpt på annat håll. Avhjälpandet skall ske utan extra kostnad för konsumenten såvida inte 

kostnaderna skulle ha uppkommit trots att tjänsten utfördes felfritt (20 § 4 st.). 

 

Om felet inte blir avhjälpt på grund av det skulle vara omöjligt att avhjälpa eller det skulle 

innebära oskäliga kostnader eller olägenheter för näringsidkaren, eller på grund av någon 

annan omständighet, kan konsumenten välja att kräva prisavdrag (21 § 1 st.).  Anledningen till 

att felet inte blir avhjälpt saknar betydelse och felet behöver ej heller vara väsentligt.56 

Prisavdraget skall i princip motsvara vad det kostar konsumenten att få felet avhjälpt (22 § 1 

st.), genom att han först och främst vänder sig till närmaste fackman på området.57 Det skall 

dessutom beräknas efter vad det skulle kosta konsumenten att få felet avhjälpt på det minst 

kostnadskrävande sätt som han med hänsyn till omständigheterna kan anses skyldig att 

godta.58 Om priset blir oskäligt stort skall det istället motsvara felets betydelse för 

konsumenten. Denna bedömning skall ske objektivt. Även när det objektivt sett inte föreligger 

någon skillnad i värde mellan en felfri respektive felaktig tjänst får prisavdrag ske och det 

görs då en skönmässig uppskattning.59

 

Konsumenten har även rätt att häva avtalet (21 § 2 st.). Denna möjlighet är dock av naturliga 

skäl mycket begränsad och konsumenten kan således tillämpa den endast i två situationer. I 

den första situationen krävs det att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat samt att 
                                                 
54 Olsen, s. 99. 
55 Prop. 1984/85:110, s. 228. 
56 Prop. 1984/85:110, s. 237. 
57 Prop. 1984/85:110, s. 241. 
58 Prop. 1984/85:110, s. 241. 
59 Olsen, s. 100. 
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näringsidkaren åtminstone borde ha insett detta. Detta är fallet om felet är av sådan art att 

föremålet för tjänsten är praktiskt taget oanvändbart eller om resultatet är så dåligt eller 

avvikande från vad som har avtalats att det i stort sett inte har något värde för konsumenten.60 

Även vid mindre fel som kanske till och med kan avhjälpas, kan syftet med tjänsten anses 

vara förfelat om tjänsten beställts enbart för att föremålet för tjänsten skulle användas vid ett 

visst tillfälle och felet inte kan avhjälpas innan. Huruvida syftet med tjänsten skall anses 

förfelat skall alltså i princip bedömas utifrån konsumentens synpunkt.61 I den andra 

situationen krävs det att tjänsten skall ha utförts i strid mot förbudet i 27 § 

produktsäkerhetslagen eller 17 § marknadsföringslagen. Om tjänsten har utförts till viss del, 

och det finns starka skäl att anta att slutresultatet kommer att innehålla fel som är av väsentlig 

betydelse för konsumenten, får konsumenten häva avtalet beträffande den återstående delen. 

Även hela avtalet får hävas om syftet med tjänsten är förfelat, enligt ovan, och det speciella 

syftet var synbart för näringsidkaren, eller om tjänsten står i strid mot vad som ovan sagts. 

Dessutom kan tjänsten hävas redan innan den påbörjats om det finns starka skäl för 

konsumenten att anta att tjänsten kommer att utföras med fel av väsentlig betydelse. Om 

tjänsten har utförts till en del och konsumenten häver avtalet för återstående del har 

näringsidkaren rätt till betalning motsvarande priset för hela tjänsten med avdrag för vad det 

kostar konsumenten att få den återstående delen utförd (23 § 2 st.). 

 

Förutom de ovan nämnda påföljderna kan konsumenten även kräva skadestånd av 

näringsidkaren (31 § 3 st.). Bestämmelsen skall ses mot bakgrund av att ovan nämnda 

påföljder i viss utsträckning ger konsumenten kompensation för olika kostnader på grund av 

felet.62 Vid exempelvis avhjälpande av ett fel är näringsidkaren således skyldig att ersätta 

konsumenten dennes eventuella kostnader för avhjälpandet, till exempel utgifter för resor eller 

transporter som är nödvändiga för att avhjälpandet skall kunna ske. Kravet på skadestånd 

behöver alltså endast bli aktuellt om konsumenten drabbas av andra eller större ekonomiska 

skador på grund av ett fel, än som täcks av de ovan nämnda påföljderna.  

 

Näringsidkaren har ett kontrollansvar gentemot konsumenten vilket innebär att han, för att 

undgå ansvar för skada som drabbar konsumenten, måste visa att felet beror på hinder utanför 

hans kontroll som han inte skäligen kunde anses ha förutsett vid avtalets ingående och som 

                                                 
60 Prop. 1984/85:110, s. 237. 
61 Prop. 1984/85:110, s. 237. 
62 Prop. 1984/85:110, s. 266. 
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han inte kunde ha undvikit eller övervunnit. Om näringsidkaren anlitat någon annan för 

utförandet av en del eller hela tjänsten, är han även ansvarig för dennes fel såvida inte denne 

kunnat bli fri från ansvar enligt ovan. Skadeståndsskyldigheten omfattar även ett 

produktansvar varför ersättning utgår för uppkommen skada på annan egendom för privat 

bruk som tillhör konsumenten eller någon medlem av hans hushåll (31 § 4 st.). 

 

Konsumenten har i princip rätt till ersättning för all skada som drabbar honom på grund av 

felet, såsom förlust av arbetsinkomst, så länge som det kan anses skäligt.63 Härtill får 

allmänna skadeståndsrättsliga principer tillämpas för att avgöra skadeståndets omfattning.64 

Ersättning för personskador utgår inte (35 §). 

 

2.7 Näringsidkarens ansvar vid dröjsmål 

Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger om denne inte avslutar tjänsten inom den tid som 

avtalats med konsumenten (24 §).65 Om inte någon tid har avtalats skall tjänsten avslutas 

inom den tid som är skälig med hänsyn till vad som är normalt för en tjänst av samma art och 

omfattning. Vid bedömningen skall hänsyn tas till den tid som generellt sett kan ses som 

normal tidsåtgång för den ifrågavarande tjänsten samt sådana förhållanden som att det råder 

högsäsong eller yttre förhållanden som näringsidkaren inte har kontroll över, till exempel 

ogynnsamt väder.66 Avtalet kan innehålla att antingen hela tjänsten skall vara avslutad vid en 

viss tid eller att olika delar av tjänsten skall avslutas enligt en tidsplan där flera tidpunkter 

skall hållas av näringsidkaren.67 Dröjsmål föreligger vidare om näringsidkaren inte påbörjar 

tjänsten enligt överenskommen tid i avtalet. Även då kan avtalet innehålla att olika delar av 

tjänsten skall påbörjas vid olika tidpunkter. Dröjsmålet får inte bero på något förhållande på 

                                                 
63 Prop. 1984/85:110, s. 271 ff. 
64 Prop. 1984/85:110. s. 272. 
65 Vid många tjänster är näringsidkaren dock beroende av olika omständigheter som ligger utanför dennes 
kontroll, till exempel vädret. Därför förekommer det ofta att näringsidkaren i avtalet förbehåller sig en rätt till en 
förlängning av tiden på grund av olika omständigheter som kan fördröja arbetet. Emedan det råder avtalsfrihet 
beträffande bestämmande av tiden för tjänstens avslutande är ett sådant förbehåll i princip giltigt, under 
förutsättning att det inte kan anses oskäligt. Ett förbehåll bör kunna anses oskäligt om det ger näringsidkaren rätt 
till tidsförlängning på grund av sådana omständigheter som ligger inom dennes kontroll. Prop. 1984/85:110, s. 
248. 
66 Prop. 1984/85:110, s. 249. 
67 Olsen, s. 103. 
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konsumentens sida.68 Härmed inbegrips dessutom att en annan näringsidkare som 

konsumenten anlitat inte avslutar sitt arbete i tid.69

 

2.7.1 Påföljder vid dröjsmål 

Vid näringsidkarens dröjsmål har konsumenten rätt att hålla inne betalningen (27 §), kräva 

fullgörelse (28 §) eller att häva avtalet (29 §). Dessutom har han rätt att kräva skadestånd (31 

§). 

 

Betalning för tjänstens utförande skall ske när tjänsten är avslutad, såvida inte annat är avtalat 

(41 §). Redan på grund av denna regel kan alltså konsumenten hålla inne betalningen till dess 

tjänsten har fullgjorts. Om parterna har avtalat om betalningstiden får konsumenten emellertid 

hålla inne så mycket av betalningen som krävs som säkerhet för sitt krav på grund av 

dröjsmålet (27 § 1 st.). Om parterna har avtalat att betalning skall ske vid påbörjandet av 

arbetet, eller under dess utförande, kan konsumenten även i sådana fall hålla inne den del av 

betalningen som förfallit efter att dröjsmål inträdde. 

 

Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren fullgör tjänsten om det inte föreligger ett 

hinder för näringsidkaren som han inte kan övervinna eller om utförandet inte skulle medföra 

denne olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora i förhållande till konsumentens 

intresse av att avtalet fullgörs.70 Om ett sådant förhållande skulle upphöra inom rimlig tid får 

konsumenten kräva fullgörelse. 

 

För att hävning skall bli tillåtet krävs att dröjsmålet är väsentligt för konsumenten (29 §). 

Frågan om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för konsumenten bedöms ur dennes 

synvinkel.71 Här krävs inte att näringsidkaren insåg eller bort inse betydelsen.72 Det torde 

dock vara konsumenten som har bevisbördan för att dröjsmålet är av väsentlig betydelse.73 

Om en inte obetydlig del av tjänsten har utförts får konsumenten häva avtalet endast 

                                                 
68 För innebörden härav hänvisas till vad som sagts i 2.6.1 ovan. 
69 Prop. 1984/85:110, s. 247. 
70 Angående principerna för bedömningen härav hänvisas till vad som sagts ovan i 2.6.1 vid avhjälpande av fel 
hos tjänsten. 
71 Olsen, s. 104. 
72 På grund av det ofta föreligger en informell avtalssituation vid konsumenttjänster har ett sådant krav ansetts i 
alltför stor grad kunna begränsa konsumentens möjligheter att häva., prop. 1984/85:110, s. 263. 
73 Prop. 1984/85:110, s. 263. 
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beträffande den del som återstår. Likväl kan avtalet hävas i sin helhet om syftet med tjänsten i 

huvudsak är förfelat på grund av dröjsmålet och näringsidkaren åtminstone borde ha insett 

detta (29 § 1 st.). För arbete som redan utförts borde dröjsmålet i stort sett innebära att 

tjänsten skall ha förlorat sitt värde för konsumenten med hänsyn till det syfte han hade då han 

ville få tjänsten utförd, vilket oftast borde vara fallet när tjänsten beställts för ett visst tillfälle 

och inte har blivit klart till detta.74 Vidare får konsumenten häva avtalet om han har starka 

skäl att anta att det kommer att inträffa dröjsmål av väsentlig betydelse för honom (29 § 2 st.). 

Verkningarna av hävning på grund av dröjsmål är desamma som vid fel i tjänst (30 §). 

 

Slutligen har konsumenten rätt till skadestånd (31 § 1 st.). Precis som vid fel i tjänst har 

näringsidkaren ett kontrollansvar vid dröjsmål, det vill säga han svarar för skada som drabbar 

konsumenten på grund av dröjsmål i tjänsten, om han inte kan visa att dröjsmålet beror på 

hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde anses ha förutsett vid avtalets 

ingående och som han inte kunde ha undvikit eller övervunnit. Näringsidkaren svarar alltså 

under motsvarande förutsättningar som vid fel.75

 

2.8 Sammanfattning 

Konsumentskyddet är till för att korrigera obalansen som uppstår mellan en konsument och en 

näringsidkare vid avtal. Den som iklär sig rollen som konsument hamnar ofta i en underlägsen 

ställning gentemot sin avtalspart på grund av att konsumenten ofta har mindre kunskap, 

erfarenhet och förmåga att tillvarata sina egna intressen än näringsidkaren vid slutande av 

avtal. Obalansen i avtalet har lett till införandet av tvingande skyddslagstiftning som till 

förmån för konsumenten begränsar parternas handlingsfrihet. 

 

Innan KtjL tillkom saknades lagstiftning på tjänsteområdet. Vidare hade tjänsterna i samhället 

ökat på grund av utvecklingen av mer tekniskt komplicerade varor, vilket var en stark 

anledning för att reglera konsumenternas rättigheter och skyldigheter i lagstiftning. 

 

KtjL är tillämplig på tjänster som utgör arbete på lösa saker (med undantag för djur), arbete på 

fast egendom eller byggnad eller andra fasta saker, eller förvaring av lösa saker (med 
                                                 
74 Prop. 1984/85:110, s. 263, här kan även hänvisas till vad som sagts under 2.6.1 ovan angående hävning p.g.a. 
fel hos tjänsten. 
75 Se 2.6.1 ovan. 
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undantag för djur) som en näringsidkare utför åt en konsument. Lagen skulle dock utformas så 

att den senare skulle kunna byggas ut med bestämmelser om andra typer av 

konsumenttjänster. 

 

Näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt. Han skall även se till konsumentens 

intressen och samråda med honom i den mån det behövs och är möjligt. Näringsidkaren 

ansvarar vidare för att tjänsten är tillfredsställande ur säkerhetssynpunkt. 

 

Tjänsten skall anses vara felaktig om resultatet avviker från vad som sagts i ovanstående 

stycke, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, eller 

om resultatet avviker från vad som därutöver får anses avtalat. Om näringsidkaren inte 

avslutar eller påbörjar tjänsten inom avtalad tid föreligger det dröjsmål på hans sida. Vid fel 

eller dröjsmål i tjänsten får konsumenten hålla inne betalningen, kräva att näringsidkaren 

avhjälper felet eller fullgör tjänsten (vid dröjsmål), kräva prisavdrag eller häva avtalet. 

Dessutom kan konsumenten kräva skadestånd för felet eller dröjsmålet, som komplettering till 

den ersättning han kan få genom de nyss nämnda påföljderna. Näringsidkaren har ett 

kontrollansvar gentemot konsumenten. 
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3. Avtal om personbefordran på väg 

 

3.1 Inledning 

I följande kapitel har jag för avsikt att redogöra för omständigheterna kring persontransporter 

på väg. Jag kommer att inleda med att beskriva persontransporter som tjänst. Därefter 

kommer jag att redogöra för regleringen kring personbefordran på väg genom att redogöra för 

de lagar som är tillämpliga och hur de skall tillämpas. Jag avslutar avsnittet med att redogöra 

för de resevillkor som Swebus Express använder sig av.76

 

3.2 Personbefordran på väg som tjänst 

I doktrinen nämns inte mycket om avtal om personbefordran. Jag kommer här därför att utgå 

mer från egna reflektioner avseende de omständigheter som kan anses vara av betydelse vid 

personbefordran. Med personbefordran på väg avses främst buss- och taxiresor.77 Vid 

personbefordran anser jag att tiden ofta har en väsentlig betydelse för utförandet av tjänsten. 

Både påbörjandet och avslutandet av tjänsten är oftast, om inte alltid, förutbestämt. Resenären 

väljer att påbörja och avsluta sin resa utifrån de tider som anges i transportörens tidtabell 

(utom vid taxiresor för vilka resenären har större möjligheter att själv bestämma när resan 

skall påbörjas eller avslutas). Den tid han väljer att påbörja eller att avsluta sin resa beror 

dessutom ofta på andra omständigheter såsom exempelvis att han skall infinna sig någonstans 

vid en viss tidpunkt. Därför är det extra viktigt för honom att tjänsten utförs inom den tid som 

anges i tidtabellerna. 

 

Föremålet för tjänsten är resenären själv med eventuellt bagage. Det lämnas alltså inte in 

någonting för bearbetning eller förvaring vilket vanligtvis sker i de tjänster som KtjL 

tillämpas på. Det är resenären som ”hanteras” genom att denne förflyttas från en punkt till en 

annan. I och med att det är den enskilde individen som ”hanteras” borde därför även 

vårdnaden av resenären (utom bagage) ha en större betydelse än vid exempelvis 

förvaringstjänster. Resenären är ju inte en sak som passivt låter sig hanteras utan kan i viss 
                                                 
76 Swebus Express utför en stor del av de långväga resor i busstrafik som sker inrikes, varför en beskrivning av 
företagets resevillkor är av intresse för uppsatsen. 
77 Beijer, Anders, Passagerarbefordringsrätt – En nordisk översikt (benämns i fortsättningen för Beijer II), s. 61. 
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mån själv ingripa i själva skeendet varför detta borde påverka utformningen av transportörens 

ansvar.78  

 

För de civilrättsliga relationerna vid personbefordran på väg finns det ingen särskild reglering. 

Avtal om personbefordran på väg kan av transportörer i princip fritt utformas inom ramen för 

allmänna civilrättsliga regler.79 Köp av periodkort innebär avtal om framtida transporter och 

transportören kan inte utan särskild orsak vägra en resenär med sådant avtal tillträde till köpta 

transporter.80 Avtalet kan slutas i förväg eller på resan. Om resenären köper sin biljett innan 

han exempelvis går på en buss sluts avtalet i och med köpet av biljetten. Avtalet kan dock 

även anses slutet genom konkludent handlande i och med att resenären stiger på bussen, 

utifrån perspektivet att transportören erbjuder en tjänst som resenären accepterar genom 

påstigning.81 Resenären bör ha avsikten att betala för resan, vilket presumeras, dock inte för 

den som inte har biljett eller pengar på sig vid påstigningen.82

 

Till skillnad från de tjänster som nämns i KtjL sker dessutom betalning vid 

personbefordringsavtal oftast redan då avtalet ingås istället för när avtalet avslutas (med 

undantag för taxi). Resenären presterar alltså innan transportören gör det. 

 

3.3 Gällande rätt 

I dagens läge saknas det svensk civilrättslig lagstiftning angående personbefordran på väg. 

Därför är det främst transportörernas resevillkor samt allmän konsumentlagstiftning och 

annan indirekt tillämplig lagstiftning som reglerar resenärers rättigheter vid persontransporter 

på väg. Även allmänna principer från främst transporträtten kan tjäna som vägledning.  

 

Lagstiftning som kan vara relevant för området är lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i 

konsumentförhållanden (AVLK). 36 § i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar 

på förmögenhetsrättens område (AvtL) är av intresse främst för skälighetsbedömningen av 

villkoren i befordringsavtalet. Annan lagstiftning som är av betydelse för personbefordring på 

                                                 
78 Grönfors, Kurt, Allmän transporträtt, s. 114. 
79 Beijer II, s. 67. 
80 Beijer II, s. 67. 
81 Beijer, Anders, Konsumenträttigheter vid personbefordran – inventering av villkor och gällande rätt, s. 104. 
82 Beijer, s. 104. 
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väg är trafikskadelagen (1975:1410) (TSL) som gäller för person- och sakskada i följd av 

trafik med motorfordon. 

 

3.3.1 Avtalsvillkorslagen 

AVLK är en följd av implementeringen av direktivet 93/13/EEG om oskäliga villkor i 

konsumentavtal i svensk rätt, och ersatte den tidigare lagen från 1971 med samma namn.83

 

Bestämmelserna i lagen kan delas in i civilrättsliga (10 – 13 §§) och marknadsrättsliga (3 – 9 

§§) skyddsbestämmelser. Det civilrättsliga skyddet tar sikte på det enskilda rättsförhållandet 

medan det marknadsrättsliga skyddet har en preventiv funktion. För att lagen skall bli 

tillämplig krävs det att det rör sig om avtalsvillkor som en näringsidkare använder i 

förhållande till konsument (2 §). Både skriftliga och muntliga villkor faller under lagens 

tillämpningsområde. Lagen kan tillämpas på alla avtal där ett konsumentförhållande 

föreligger. 

 

Oskälighetsbedömningen går i stort sett ut på att fastställa om det finns en balans mellan 

parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Såväl konsumentens som näringsidkarens 

intressen skall alltså beaktas. Det finns tre huvudtyper av oskäliga avtalsvillkor: 84

 

 1.  Villkoret strider mot tvingande rätt 

 2.  Villkoret med avvikelse från dispositiv rätt åstadkommer en obalans mellan parterna 

 3.  Villkoret har getts en vilseledande eller oklar utformning och konsumenten missleds 

därför om villkorets innebörd eller sina rättigheter 

 

Även i direktivet finns en bilaga med en vägledande, men inte uttömmande lista som 

innehåller 17 huvudtyper av villkor som kan anses vara oskäliga.85 Bland dessa kan nämnas 

villkor som begränsar eller friskriver näringsidkaren från ansvar vid personskada på grund av 

näringsidkarens handlande eller underlåtenhet; att oåterkalleligen binda konsumenten vid 

villkor som denne inte haft någon verklig möjlighet att ta del av innan avtalet ingicks; att 

tillåta näringsidkaren att ensidigt ändra villkoren utan något giltigt skäl som anges i avtalet; 

                                                 
83 Olsen, s. 56. 
84 Olsen, s. 58. 
85 Bilaga till Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal. 
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att näringsidkaren har rätt att avgöra om den levererade varan eller tjänsten överensstämmer 

med avtalet, eller att konsumenten förpliktas att fullgöra alla sina skyldigheter även om 

näringsidkaren inte fullgör sina. 

 

Den marknadsrättsliga effekten av att ett villkor anses oskäligt är att näringsidkaren i 

framtiden inte får använda samma villkor i liknande fall (3 § 1 st.). Den civilrättsliga effekten 

av att ett villkor anses oskäligt är att det jämkas eller utelämnas helt medan resten av avtalet 

fortsätter att gälla (11 § 3 st.). För att avtalet efter jämkningen eller utelämningen av det 

oskäliga villkoret skall fortsätta att gälla krävs dock att konsumenten begär det samt att avtalet 

kan bestå med i övrigt oförändrat innehåll. 

 

3.3.2 Trafikskadelagen 

TSL reglerar ersättning för skada som uppkommer i följd av trafik med motordrivet fordon (1 

§ 1 st.).  För uppkommen personskada utgår trafikskadeersättning enligt strikt ansvar (8 § 1 

st.), det vill säga alltid oavsett orsak. Även om fordonet skulle sakna trafikförsäkring svarar 

samtliga trafikförsäkringsanstalter solidariskt för uppkommen personskada (16 § 2 st.). 

Trafikskadeersättning för personskada utgår alltid från trafikförsäkringen för fordonet i vilket 

resenären färdats (10 § 1 st.). 

 

För sakskador utgår emellertid ersättning från det andra fordonets trafikförsäkring om det 

visar sig att det fordonet varit vållande till skadan och från den egna trafikförsäkringen i de 

fall där fordonet brukats olovligen (10 § 2 st. samt 11 § 2 st.). 

 

För ersättningens bestämmande gäller även skadeståndsrättsliga regler (9 §). Ersättningen kan 

även jämkas om, vid personskada, den skadelidande uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet 

medverkat till skadan eller, vid sakskada, vållande på den skadelidandes sida har medverkat 

till skadan (12 §). 
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3.4 Swebus Express resevillkor 

Swebus Express resevillkor innehåller en platsgaranti som innebär att passageraren alltid 

garanteras en plats på vald avgång, oavsett om man bokar biljett i förväg eller inte. Om 

bussen blir fullsatt körs extrabussar fram. 

 

Det garanteras plats för handbagage samt för ytterligare två väskor vilka placeras i bussens 

lastutrymme. Resenären ansvarar själv för sina tillhörigheter, vilka förutsätts tåla normal 

hantering. För skadat, förlorat eller stulet bagage hänvisas resenären till sin egen 

hemförsäkring. Swebus Express erbjuder sig att hjälpa till att spåra förlorat bagage men 

friskriver sig från allt ansvar för det förlorade bagaget. 

 

Resevillkoren nämner inget om ansvar vid personskador men som nämnts ovan86 gäller strikt 

ansvar för dessa, oavsett om resevillkoren reglerar denna fråga eller inte. 

 

För förseningar på grund av väder- eller trafikstörningar eller att extrabuss satts in betalas inte 

någon ersättning ut. 

 

Förutom resevillkoren har Swebus Express även kundlöften gentemot sina resenärer. Genom 

dessa kundlöften utlovas, förutom platsgarantin som nämnts ovan, att bussarna alltid håller 

tidtabellerna såvida det inte föreligger omständigheter som Swebus Express inte kan råda 

över. Om bussen är mer än 15 minuter försenad lämnas information av chauffören, närmaste 

återförsäljare eller på visst telefonnummer. Vidare utlovas att bussarna alltid är städade innan 

bussturen startar, att bussarna har bra benutrymme och behaglig innetemperatur, att daglig 

säkerhetskontroll av bussarna utförs samt att det finns säkerhetsutrustning ombord på 

bussarna såsom brandsläckare, förbandslåda och nödhammare. Angående servicen ingår i 

kundlöftena att information om resan ges, att personalen alltid uppträder trevligt och korrekt 

och ägnar sig fullhjärtat åt kunden, det vill säga resenären. 

 

Det nämns dock inget i kundlöftena om Swebus Express ansvar gentemot resenären i de fall 

att kundlöftena inte har uppfyllts. 

                                                 
86 Se 3.3.2 ovan. 
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3.5 Sammanfattning 

I doktrinen nämns knappt något om omständigheterna kring avtal om personbefordran. Tiden 

har ofta en väsentlig betydelse för utförandet av tjänsten eftersom resenären väljer att påbörja 

och avsluta sin resa utifrån de tider som anges i transportörens tidtabell samt utifrån andra 

omständigheter som exempelvis att han skall infinna sig någonstans vid en viss tidpunkt. Det 

är resenären (och eventuellt bagage) som är föremål för avtalet varför transportörens ansvar 

torde vara större i jämförelse med behandling av en sak.  

 

Avtalet om personbefordran kan av transportören i princip fritt utformas inom ramen för 

allmänna civilrättsliga regler. För resa kan avtal slutas i förväg eller på resan. Betalningen vid 

personbefordran sker oftast redan då avtalet ingås istället för när avtalet avslutas (med 

undantag för taxi). Resenären presterar alltså innan transportören gör det. 

 

Det saknas svensk civilrättslig lagstiftning angående personbefordran på väg. Därför är det 

främst transportörernas resevillkor, allmän konsumentlagstiftning samt annan indirekt 

tillämpbar lagstiftning som reglerar resenärers rättigheter vid persontransporter på väg. AVLK 

är tillämplig på avtalsvillkor som en näringsidkare använder i förhållande till konsument. TSL 

reglerar ersättning för skada som uppkommer i följd av trafik med motordrivet fordon. För 

ersättningens bestämmande gäller även skadeståndsrättsliga regler. 

 

Swebus Express resevillkor innehåller en platsgaranti vilken innebär att passageraren alltid 

garanteras en plats på vald avgång samt plats för bagage. Resenären ansvarar själv för sina 

tillhörigheter som förutsättes tåla normal hantering. Vidare tas inget ansvar för skador på 

bagage eller för personskador (men strikt ansvar gäller enligt TSL). Likaså vid för förseningar 

tas heller inget ansvar gentemot resenären. Swebus Express har även kundlöften gentemot 

resenärerna som utlovar att bussarna alltid håller tiderna i tidtabellerna såvida det inte finns 

omständigheter som Swebus Express inte råder över. Vidare utlovas att bussarna alltid är 

städade, har bra benutrymme, att daglig säkerhetskontroll utförs, säkerhetsutrustning finns 

ombord, samt att personal alltid uppträder trevligt, svarar på frågor och ger information om 

resan. 
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4. Avtal om personbefordran på järnväg 

 

4.1 Inledning 
I följande avsnitt kommer jag först att beskriva vad som karaktäriserar avtal om 

personbefordran på järnväg som tjänst för att därefter redogöra för gällande rätt för 

personbefordran på järnväg. Vidare presenteras SJ AB:s normalvillkor som SJ tillämpar vid 

personbefordran. Slutligen redogör jag för två avgöranden i ARN där frågan om KtjL kan 

tillämpas analogiskt på personbefordran på järnväg behandlats. 

 

4.2 Personbefordran på järnväg som tjänst 

Någon särskild definition av begreppet järnväg finns inte i lag men normalt avses med järnväg 

en inte allt för kort spåranläggning där fordon förflyttas längs spåren med rörlig drivkälla.87 

Personbefordran på järnväg kan vid längre sträckor (främst tåg) ske i högre hastigheter än vid 

personbefordran på väg, eftersom järnvägstrafiken vid längre sträckor är separerad från annan 

trafik. Järnvägstrafiken behöver därför inte ta lika stor hänsyn till övrig trafik. I och med att 

transporteringen på järnväg kan ske i högre hastigheter än på väg kan restiden minska 

avsevärt vilket är en fördel vid långa resor. De höga hastigheterna innebär vidare att kravet på 

säkerhet blir mycket viktigt vid personbefordran på järnväg. Framkomligheten är dock 

begränsad enär järnvägen inte går överallt. Framkomligheten vid personbefordran på väg är 

större eftersom det finns fler vägar än järnvägar. Det torde dock inte föreligga någon större 

skillnad vad avser kollektiv personbefordran som tjänst på grund av att transporten sker på 

väg eller järnväg.88 Skillnaden av trafikslag torde inte ha betydelse för resenärens förhållande 

gentemot transportören emedan de omständigheter som nämnts i tidigare avsnitt89 har 

betydelse oavsett trafikslag. Resenärens intressen är lika skyddsvärda vid båda 

transportslagen. Vid personbefordran på järnväg kan dock ett hårdare säkerhetskrav ställas 

gentemot transportören på grund av de höga hastigheterna vid längre sträckor. 

                                                 
87 Bejier II, s. 45. 
88 SOU 2003:104, s. 358 ff. 
89 Se 3.2 ovan. 
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4.3 Gällande rätt 

Vid personbefordran på järnväg är det främst järnvägstrafiklagen (1985:192) som är 

tillämplig. Därutöver kan nämnas fördraget COTIF90 från 1980 som reglerar internationella 

transporter på järnväg och dess bilaga CIV91 som specifikt reglerar persontransporter. 

Fördraget har genomgått förändringar vilka föranlett 1999 års COTIF. Eftersom det i 

utredningen En samlad järnvägslagstiftning92 har ansetts att COTIF 199993 bör integreras i 

den svenska lagstiftningen kan det vara av intresse att redovisa främst de ändringar som skett i 

fördragets bilaga CIV. 

 

4.3.1 Järnvägstrafiklagen 

Enligt 1 kap. 1 § 1 st. JTL avses med järnvägstrafik även annan spårbunden trafik såsom 

spårvagnstrafik och tunnelbanetrafik. 

 

Det är i 2:a och 4:e kapitlet JTL som reglerna om ansvar för personbefordran och resgods på 

järnväg står att finna. I 2 kap. 2 § 1 st. stadgas att järnvägen94 ansvarar för skada som en 

resenär orsakas till följd av järnvägsdriften medan han uppehåller sig i, eller stiger på eller av 

ett järnvägsfordon. Det vill säga att järnvägen ansvarar för skada från det att resenären 

påbörjar sin resa genom att stiga på tåget till dess att han stiger av tåget vid resans slut. 

Paragrafen avser personskada och ansvaret är strikt. Med personskada avses fysiska och 

psykiska skador.95 Ansvaret täcker dock inte skador som beror på omständigheter som 

järnvägen inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av även om den hade vidtagit alla 

åtgärder som rimligen hade kunnat krävas av den (2 kap. 2 § 2 st.) 

 

Järnvägen ansvarar även för sakskada på egendom som resenären har med sig, såsom 

handresgods, som går förlorad eller skadas i samband med personskada (2 kap. 3 §). För 

                                                 
90 Fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980. 
91 Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av resande på järnväg. 
92 SOU 2004:92. 
93 Fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet 
av den 3 juni 1999.  
94 1988 delades Statens Järnvägar upp i Affärsverket SJ med ansvar för tågtrafiken (SJ har därefter delats upp i 
flera statliga aktiebolag där SJ AB som bedriver persontrafik är av intresse för denna uppsats) och Banverket 
med ansvar för infrastrukturen. Vidare har fler aktörer tillkommit som bedriver järnvägstrafik. I lagstiftningen 
saknas det dock någon reglering angående ansvarsförhållandet mellan infrastrukturförvaltare och 
järnvägsföretag. SOU 2004:92, s. 17. 
95 Beijer, s. 85. 
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sakskador som uppkommer utan samband med personskada krävs att järnvägen har varit 

försumlig eller gjort fel för att ersättning skall kunna krävas. Ersättningen är då begränsad till 

ett belopp som motsvarar ett halvt prisbasbelopp96. 

 

Om person- eller sakskada uppkommer vid personbefordran med annat transportmedel, som 

utförs av järnvägen på grund av att denne tvingats avbryta järnvägsdriften, blir järnvägen 

ansvarig enligt de regler som gäller för den använda transporttypen (2 kap. 4 §). 

 

För fastställandet av ersättningens omfattning gäller även skadeståndsrättsliga regler (2 kap. 5 

§ 1 st.). 

 

Ansvaret för inskrivet resgods stadgas i 4 kap. JTL och gäller för resgods som järnvägen tar 

emot av resenären i samband med att denne befordras på samma sträcka. Järnvägen har ett 

strikt ansvar för resgods som går förlorat, minskas eller skadas (4 kap. 8 § 1 st.). Järnvägen 

kan dock bli fri från ansvar om den kan visa att skadan orsakats av fel eller försummelse av 

resenären, resgodsets bristfälliga eller särskilda beskaffenhet, omständighet som inte kan 

hänföras till befordringen och som järnvägen inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna 

av, även om den hade vidtagit alla rimliga åtgärder, eller om förpackning saknades eller var 

bristfällig. 

 

Järnvägen har dessutom ett dröjsmålsansvar för inskrivet resgods under i princip samma 

förutsättningar som för vanlig skada. Om järnvägen inte kan lämna ut godset vid en skälig 

tidpunkt på bestämmelseorten på resenärens begäran ansvarar den för skada som uppkommer 

på grund av dröjsmålet (4 kap. 9 §). Om resgodset är försenat mer än fyra dagar får den 

resande begära ersättning som om godset hade gått förlorat (4 kap. 10 § 1 st.). 

 

Ersättningens storlek för förlorat, minskat eller skadat resgods begränsas till ett halvt 

prisbasbelopp97 per kolli medan dröjsmålsskador ersätts med 100 kronor för varje påbörjat 

dygn som järnvägen har dröjt med utlämningen, dock högst 1000 kronor. 

                                                 
96 39 700 kr för år 2006. Se Förordning (2005:650) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2006. 
97 Se föregående not. 
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4.3.2 COTIF 1999 

COTIF är ett mellanstatligt fördrag för internationella transporter på järnväg. Till fördraget 

följer bland annat två bihang varav bihang A, CIV, reglerar transport av resande. Genom 

fördraget bildades den Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF98) 

som har till syfte att främja, förbättra och underlätta internationell järnvägstrafik genom att 

skapa enhetliga rättsregler för internationell transport av resande och gods på järnväg mellan 

medlemsstaterna.99 Grundfördraget från 1980, även kallat COTIF 1980, är i stora delar 

införlivat i den svenska lagstiftningen genom lagen (1985:193) om internationell 

järnvägstrafik. Fördraget har dock genomgått en omfattande revision vilket lett till en ny 

version av fördraget, även kallat för COTIF 1999. Ändringarna ansågs vara nödvändiga för att 

anpassa fördraget till dagens internationella järnvägstrafik, främst då järnvägens uppdelning i 

infrastrukturförvaltare och trafikutövare som skett i flera av medlemsstaterna samt att det 

tillkommit internationella transportörer som agerar i flera länder.100

 

CIV, som reglerar transport av resande, är tillämplig på persontransporter på järnväg när 

avreseplatsen och bestämmelseplatsen är belägna i två olika medlemsstater.101 Reglerna är 

även tillämpliga på väg- och sjötransporter och transporter på inrikes vattenvägar när dessa 

omfattas av ett enda transportavtal, utöver en gränsöverskridande järnvägstransport.102 I 

COTIF 1999 är det transportören, istället för som tidigare ”järnvägen”, som är ansvarig 

gentemot resenären. Reglerna i CIV är såvida inte annat anges tvingande.103 Transportören 

kan dock ta på sig större ansvar och skyldigheter än vad som föreskrivs i CIV vilket innebär 

att reglerna utgör ett minimiskydd för resenärer. För personskador är reglerna i princip 

desamma som i JTL.104 Även regleringen om sakskador följer i princip den som finns i JTL, 

det vill säga att sakskador som uppstår i samband med personskador ersätts medan övriga 

sakskador ersätts endast om skadan beror på transportörens fel eller försummelse.105 Ansvar 

för tåginställelse eller förseningar uppkommer om dessa beror på omständigheter som är 

förbundna med järnvägsdriften och transportören hade kunnat undgå eller förebygga följderna 

av, om denne hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade.106 Ersättningen 

                                                 
98 L’Organisation intergouvernementale pour les transports internationeux ferroviaires. 
99 Art. 1.1 och 2.1 i grundfördraget . 
100 SOU 2004:92, s. 16 ff. 
101 Art. 1.1 CIV. 
102 Art. 1.2 CIV. 
103 Art. 5 CIV. 
104 Art. 26-29 CIV. 
105 Art. 33-35 CIV. 
106 Art. 32.2 CIV. 
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skall då täcka rimliga kostnader för kost och logi samt rimliga kostnader för att resenären 

skall kunna underrätta personer som väntar på honom.107 Om transporten utförs av flera 

transportörer för olika delar av ressträckan ansvarar var och en för skador som uppkommer på 

den egna delen av ressträckan. Om en av transportörerna anlitat en annan transportör för 

transporten ansvarar dessa solidariskt för eventuell skada.108

 

4.4 SJ AB:s Normalvillkor 

I SJ AB:s normalvillkor föreskrivs att avtalsparternas – det vill säga SJ:s respektive 

resenärens – rättigheter och skyldigheter huvudsakligen regleras i JTL109. Därutöver gäller 

normalvillkoren för varje avtal om personbefordran som ingås med SJ, även då resan sker 

med vägfordon istället för tåg. 

 

SJ:s skyldigheter innefattar att, i den mån det finns utrymme i tåget och med de 

inskränkningar som anges i tidtabellerna, befordra betalande resenärer med tåg enligt SJ:s 

offentliga tidtabeller samt meddelade ändringar i tidtabellerna.110

 

Vad gäller ansvar för sak- och personskada hänvisar SJ till JTL och anger vidare att 

huvudregeln i lagen stadgar att SJ ansvarar för personskada som drabbat resande till följd av 

järnvägsdriften medan denne uppehållit sig i eller stigit av eller på ett järnvägsfordon.111 För 

sakskador svarar SJ endast för skadan om den uppkommit i samband med personskada, eller 

om sakskadan uppkommit utan samband med personskada vid fel eller försummelse å SJ:s 

sida.112 Ersättning för sakskada är begränsat till ett halvt basbelopp113 såvida inte SJ orsakat 

skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet. För skada som den resande lidit genom att ha 

försummat avgångstid eller stigit av på fel station ansvarar SJ endast om handlingen beror på 

felaktiga upplysningar från SJ: s personal eller tidtabeller.114

 

                                                 
107 Art. 32.1 CIV. 
108 Art. 26.5 och 33.1 CIV. 
109 Art. 1 SJ AB:s normalvillkor. 
110 Art. 8.1 SJ AB:s normalvillkor. 
111 Art. 11.1 SJ AB:s normalvillkor. 
112 Art. 11.1 SJ AB:s normalvillkor. 
113 Lag (1962:381) om allmän försäkring. 
114 Art. 11.2 SJ AB:s normalvillkor. 
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Om en resande inte kan fortsätta sin resa utan avbrott, på grund av att ett tåg har blivit 

försenat eller inställt så att en i tidtabell angiven anslutning inte kan användas, får denne utan 

extra kostnad ta närmaste tåg som är upplåtet för resa av samma biljettyp. Om resan istället 

avbryts har resenären rätt till skillnaden mellan det han har betalat för resan och avgiften för 

den sträcka han befordrats.115

 

Ersättning för merkostnader vid tågförsening eller inställelse på grund av trafikstörningar ges 

endast ut för kost och logi såvida inte SJ tillhandahållit detta. Vidare ersätts utgifter för 

nödvändiga telefonmeddelanden. Förlust av arbetsinkomst eller annan ekonomisk skada 

ersätts inte, inte heller ideell skada. För att ersättning skall kunna utgå krävs vidare att SJ 

rimligen skulle ha kunnat förhindra störningen. Merkostnader för transport med annat än tåg 

på grund av försenad eller inställd tågresa för återstående sträcka ersätts endast om 

förseningen är väsentlig och den resande därför riskerar att missa en viktig personlig 

tillställning såsom bröllop eller begravning. Att infinna sig på arbets- eller uppdragsplats 

anses inte vara en sådan händelse. Vad som nyss sagts gäller även när en resenär missat en 

buss-, taxi- eller färjeförbindelse på grund av en tågförsening och om resenären missar den 

sista förbindelsen i lokaltrafik ersätts kostnaden för att avsluta resan inom orten förutsatt att 

tågförseningen är längre än 30 minuter.116

 

Möjlighet till återbetalning av biljettavgift kan ske om resan blivit onyttig för resenären på 

grund av en väsentlig försening eller inställelse samt resenären gör en återresa till 

avresestationen senast 30 minuter efter ankomst till avsedd reseort. Vidare om det råder brist 

på hygien, utrustning eller ordning som SJ ansvarar för och detta orsakar obehag under 

tågresan kan en skälig del av biljettpriset återbetalas.117

 

Normalvillkoren innehåller även en restidsgaranti för resenären som innebär att denne vid 

väsentlig försening har rätt att erhålla hela eller del av biljettavgiften som betalning vid köp av 

ny resa med SJ. En väsentlig försening föreligger om ankomsten till bestämmelsestationen 

försenats mer än 20 minuter vid en restid på under 60 minuter, mer än 40 minuter vid en restid 

på mellan 60 och 120 minuter, eller mer än 60 minuter vid en restid som överstiger 120 

                                                 
115 Art. 11.3 SJ AB:s normalvillkor. 
116 Art. 11.5 SJ AB:s normalvillkor. 
117 Art. 11.6 SJ AB:s normalvillkor. 
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minuter. Det är resenären som måste visa att den sena ankomsten till bestämmelsestationen är 

en direkt följd av en tågförsening eller tåginställelse.118

 

4.5 Två avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden  

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) inrättades 1968 och har bland annat som uppgift att 

pröva tvister som uppstår mellan konsumenter och näringsidkare. Nämndens beslut utformas 

som rekommendationer och kan således inte verkställas tvångsvis. Benägenheten att följa 

nämndens beslut är dock stor vilket bland annat kan bero på att en näringsidkare som inte 

rättar sig efter nämndens beslut kan drabbas av oförmånlig publicitet.119

 

4.5.1 ARN 1998-5574 

Frågan i målet gällde en tunnelbaneresenärs rätt till ersättning för förseningar och andra 

olägenheter i tunnelbanetrafiken.  

 

Våren 1998 hade SL120 påbörjat ett arbete med att byta signalsystem på den av käranden 

beresta linjen. Resenärerna informerades, i bland annat tidtabellerna, om att arbetet skulle 

innebära olägenheter såsom förseningar, extra tågbyten, glesare turer samt ersättningstrafik 

med buss. 

 

Käranden yrkade i målet ersättning av SL för att han på grund av förseningar och andra 

olägenheter i tunnelbanetrafiken under tiden september 1997 till december 1998 hade förlorat 

arbetsinkomst. SL bestred yrkandet och framhöll att det inte förelåg någon 

skadeståndsskyldighet enligt vare sig avtalsrättsliga eller skadeståndsrättsliga principer. 

Vidare anförde de att saknades direkt tillämpliga lagbestämmelser angående 

befordringsavtalet. 

 

Nämnden började med att konstatera att även om JTL är tillämplig på annan spårbunden trafik 

än järnväg, såsom tunnelbana, är den inte tillämplig i det aktuella fallet eftersom den inte 

                                                 
118 Art. 11.7 SJ AB:s normalvillkor. 
119 Hesselgren & Otterheim, s. 78 ff. 
120 Storstockholms Lokaltrafik AB. 
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reglerar ersättning av förmögenhetsskador. Ersättning kunde heller inte utgå enligt SJ:s 

normalvillkor. 

 

Nämnden ansåg dock att en analogitillämpning av KtjL var möjlig på det aktuella fallet. De 

olägenheter som förekommit ansågs vara av sådan art att de skulle kunna omfattas av lagens 

definition av fel, dock inte dröjsmål. 

 

Nämnden fortsatte med att konstatera att hävning kan ske även efter det att tjänsten slutförts, 

dock krävs starka skäl till detta och att de varit synbara för näringsidkaren vilket inte ansågs 

vara fallet här, enär käranden hade använt periodkort. Nämnden ansåg vidare att det inte fanns 

anledning att anta att SL gett sina tidtabeller en betydelse av ansvarsgrundande utfästelser 

eller att resenärerna haft befogad anledning att uppfatta dem som sådana. Om SL lämnat 

felaktiga uppgifter uppsåtligen eller av grov vårdslöshet skulle ett rättsligt ansvar möjligen 

kunna ha uppkommit. Enär så inte var fallet ansåg nämnden att fel i tjänsten inte förelåg. 

 

Två ledamöter var dock av skiljaktig mening och ansåg att de avvikelser som förekommit från 

tidtabellerna var av så stor omfattning att de borde anses som fel i utförandet av tjänsten. 

 

4.5.2 ARN 2000-7421 

Frågan i målet gällde huruvida tågförseningar kunde anses utgöra fel i tjänsten enligt KtjL. 

 

Käranden åkte dagligen tåg till sitt arbete som låg på annan ort än hemvistorten. Under en 

period av tre månader var tåget vid flera tillfällen försenat vilket ledde till att käranden kom 

för sent till sitt arbete, tid som han fick arbeta in. Dessutom missade han flera inbokade möten 

samt förlorade fritid på grund av senare ankomst hem än beräknat. Han yrkade därför att 

tjänsten enligt KtjL skulle anses vara felaktig. SJ bestred yrkandet med åberopandet att KtjL 

inte var tillämplig utan att SJ:s normalvillkor gällde för befordringsavtalet. 

 

Nämnden bedömde att det var SJ:s normalvillkor som fullständigt bestämmer under vilka 

förutsättningar en resenär har rätt till ersättning. Vidare ansåg nämnden att de förseningar som 

inträffat inte kunde anses ha varit så stora att de helt förlorat värdet för käranden, eller att 

kärandens periodkort kunnat utnyttjas endast för så få resor att den normala biljettkostnaden 
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för dessa resor hade understigit kostnaden för kortet, vilket var vad som krävdes enligt SJ:s 

normalvillkor för att ersättning skulle kunna utgå. Kärandens yrkande bifölls därför inte. 

 

Även i detta målet var två ledamöter av annan mening och ansåg att KtjL kunde tillämpas 

analogiskt. De anförde att SJ i sina tidtabeller angivit en viss turtäthet som inte upprätthållits 

och varningar om driftstörningar hade heller inte lämnats. Vidare ansåg de att det för SJ måste 

ha stått klart att det för käranden var viktigt att åtminstone turtätheten och restidens längd 

följde vad som framgick av tidtabellen. Avvikelserna från tidtabellerna i fallet var så 

allvarliga att de borde ses som fel i tjänsten och därför borde kärandens yrkande bifallas. 

 

4.6 Sammanfattning 

Skillnaden på personbefordran på väg och järnväg emellan torde inte ha betydelse för 

resenärens förhållande gentemot transportören enär resenärens intressen är lika skyddsvärda 

vid båda transportslagen. 

 

Enligt JTL har järnvägen strikt ansvar för personskada från det att resenären stiger på tåget till 

dess att han stiger av tåget. För sakskador ansvarar järnvägen om dessa uppkommer i 

samband med personskada, eller om järnvägen har varit försumlig eller gjort fel. 

 

I COTIF 1999 är det transportören, istället för som tidigare ”järnvägen”, som är ansvarig 

gentemot resenären. För person- och sakskador är reglerna i princip desamma som i JTL. 

Ansvar för tåginställelse eller förseningar uppkommer om dessa beror på omständigheter som 

är förbundna med järnvägsdriften och som transportören hade kunnat undgå eller förebygga 

följderna av. Ersättningen ska täcka rimliga merkostnader för kost och logi och nödvändiga 

samtal. Om transporten utförs av flera transportörer för olika delar av ressträckan ansvarar var 

och en för skador som uppkommer på den egna delen av ressträckan. 

 

SJ:s normalvillkor hänvisar till JTL angående ansvar för person- och sakskador. Om en 

resande inte kan fortsätta sin resa utan avbrott på grund av ett tåg är försenat eller inställt så 

att en i tidtabell angiven anslutning inte kan användas, får denne utan extra kostnad ta 

närmaste tåg som är upplåtet för resa av samma biljettyp. Om resan istället avbryts har den 

resande rätt till återbetalning för den återstående sträckan. Ersättning för merkostnader på 
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grund av trafikstörningar ges endast ut för kost och logi samt utgifter för nödvändiga 

telefonsamtal, vid tågförsening eller inställelse. Merkostnader för transport med annat 

transportmedel ersätts endast om förseningen är väsentlig, exempelvis vid bröllop eller 

begravning. Möjlighet till återbetalning av biljettavgift kan ske om resan blivit onyttig för 

resenären. 

 

I ARN:s avgöranden 1998-5574 och 2000-7421 behandlades frågan huruvida KtjL kunde 

tillämpas analogiskt på personbefordran på järnväg. I det första fallet ansåg nämnden att en 

analogitillämpning var möjlig medan nämnden i målet 2000-7421 ansåg att så inte var fallet 

(med undantag av två ledamöter som ansåg att KtjL kunde tillämpas analogiskt).  
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5 Analys 

 

5.1 Inledning 

Följande kapitel inleds med att utreda vilka förutsättningar som måste vara för handen för att 

KtjL skall kunna tillämpas analogiskt, för att därefter redogöra för om en analogitillämpning 

av KtjL är möjlig på avtal om personbefordran. 

 

Vidare görs en jämförelse mellan de olika skydd som konsumenter och resenärer erhåller i 

KtjL respektive de olika transportörernas resevillkor, för att presentera skillnader och likheter 

som finns mellan dem. Slutligen redogörs för om KtjL erbjuder ett bättre skydd för resenärer 

än vad de olika transportörernas resevillkor gör. 

 

Upprepningar och hänvisningar till vad som i tidigare kapitel sagts kan förekomma.  

 

5.2 Förutsättningar för en analogisk tillämpning av KtjL på avtal om 

personbefordran 

KtjL är som tidigare har påpekats en del av den svenska konsumentlagstiftningen. För att 

lagen skall bli direkt tillämplig på ett specifikt avtal krävs det därför att en av avtalsparterna är 

en konsument. Som tidigare framförts anses en konsument vara en fysisk person som ingår ett 

avtal om något som är avsett för huvudsakligen personligt bruk. Enligt definitionen i KtjL 

krävs det att ändamålet med tjänsten huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet, men 

detta borde inte innebära någon skillnad i betydelse. Vidare är det av betydelse för rollen som 

konsument att denne, typiskt sett, skall anses vara i obalans i sin relation med sin avtalspartner 

– som skall vara en fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt tillhandahåller en vara eller 

tjänst. Obalansen skall innebära att konsumenten har fått en underlägsen ställning gentemot 

näringsidkaren vilket kan framgå av flera olika omständigheter, av vilka vissa har beskrivits i 

tidigare avsnitt i uppsatsen.121 Bland annat kan nämnas att konsumenten kan ha svårt att 

påverka utformningen av villkoren i avtalet om ett standardavtal används. Föremålet för 

avtalet skall vidare vara avsett för ändamål som huvudsakligen faller utanför 
                                                 
121 Se 2.2 ovan. 
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näringsverksamhet vilket innebär att konsumenten skall bruka föremålet för främst ett privat 

ändamål, såsom hushållet, fritiden, med mera. 

 

Ytterligare en omständighet som förutsättes föreligga för att KtjL skall bli direkt tillämplig är 

att det rör sig om ett avtal om en tjänst, främst tjänster som rör behandling av saker eller fast 

egendom, eller förvaring. I propositionen till KtjL nämns det dock att det från början var tänkt 

att KtjL så småningom skulle kunna täcka fler slag av tjänster än de nu nämnda.122 Vidare 

skulle lagen vara möjlig att tillämpa analogiskt på andra tjänsteområden. 

 

Konsumentens motpart skall vara en näringsidkare vilket innebär att denne ska driva en 

ekonomisk verksamhet som kan anses vara yrkesmässig, det vill säga inte rör sig om något 

enstaka uppdrag. 

 

De ovan nämnda omständigheterna måste som sagt råda för att KtjL skall bli direkt tillämplig 

på en konsumenttjänst. När en lag skall tillämpas analogiskt på en situation som inte direkt 

faller under lagens tillämpningsområde krävs det att den givna situationen har vissa 

omständigheter som gör att den liknar de situationer som direkt faller under lagen. De 

omständigheter som ovan har beskrivits angående KtjL måste enligt min mening även råda 

vid situationer som inte direkt faller under KtjL, för att en analogitillämpning skall vara 

möjlig. 

 

5.3 Kan KtjL tillämpas analogiskt på avtal om personbefordran? 

Som nämndes i det föregående avsnittet är det för en analogitillämpning av KtjL nödvändigt 

att vissa omständigheter föreligger i det enskilda fallet som gör att det påminner om de fall 

som direkt faller under lagen. För att kunna avgöra om KtjL är tillämplig på avtal om 

personbefordran måste det därför utredas om de omständigheter som beskrevs i det 

föregående avsnittet kan anses föreligga vid avtal om personbefordran. 

 

En av förutsättningarna för en analogitillämpning av KtjL är att avtalsparterna skall utgöras av 

en konsument och en näringsidkare. Vad avser konsumenten innebär det att denne skall anses 

ha en underlägsen ställning till näringsidkaren. Kan detta då anses vara fallet vid 

                                                 
122 Se 2.4 ovan. 
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personbefordringsavtal? Ramberg och Ramberg anser att avgörande för bedömningen om en 

part har en underlägsen ställning är, inte företagens storlek (omsättning, antal anställda, 

finansiell styrka, med mera), utan att motparten på grund av sin ställning och sina resurser 

(teknisk, ekonomisk, administrativ och juridisk expertis, med mera) har överlägsna 

möjligheter att utforma avtalsvillkoren till sin fördel.123 Till detta kan tilläggas att den 

underlägsna parten därav även borde ha små möjligheter att påverka utformningen av 

villkoren i avtalet. Kan denna omständighet då anses föreligga vid avtal om personbefordran 

på väg och järnväg? Jag anser att resenärer har små möjligheter att påverka avtal om 

personbefordran i kollektivtrafik av flera anledningar. En anledning är att transportören i stort 

sett utformar villkoren som skall gälla i avtalet om personbefordran och resenären tvingas att 

acceptera transportörens resevillkor om han vill nyttja tjänsten. Avtalet om personbefordran 

utgör därför ett standardavtal eftersom det ensidigt utformats av transportören som använder 

samma villkor till alla resenärer. Den enskilde individen har inte möjligheten att förhandla 

med transportören om exempelvis dennes ansvar vid förmögenhetsskada, resväg eller om 

priset för resan (vid taxiresor finns dock större möjligheter till förhandling om pris, resväg, 

med mera, eftersom taxin inte har hållplatser att följa utan på- och avstigningsplats bestäms 

med resenären samt att priset för resan inte är förutbestämt). Om resenären inte accepterar 

resevillkoren får han helt enkelt inte gå ombord på exempelvis bussen eller tåget. Denna 

begränsning av förhandlingsmöjligheterna anser jag i viss mån vara rimlig eftersom 

transportören inte kan börja omförhandla resevillkoren med varje person som köper en biljett, 

detta skulle ta alldeles för lång tid. Resenären kan således inte påverka avtalets utformning. 

 

En annan anledning till att jag anser att resenärer har en underlägsen ställning gentemot 

transportörer är att resenären ofta inte inser att köpet av en biljett innebär att ett avtal har 

slutits. Detta avtal ingås dessutom från resenärens sida oftast utan att han har läst 

transportörens resevillkor. Resenären känner därför inte till villkoren i avtalet han har ingått i, 

vilket däremot transportören gör. Transportörens informationsövertag kan därför liknas vid 

det informationsövertag näringsidkare har vid konsumentavtal.124 Även om resenären nyttjar 

resor till och från arbetet, anser jag att detta inte påverkar resenärens ställning i avtalet 

eftersom transportörens resevillkor är desamma även för sådana resor. Resenärens möjligheter 

att ändra villkoren i avtalet är dessutom fortfarande lika små som för övriga resenärer. 

 

                                                 
123 Ramberg & Ramberg, s. 261. 
124 Se 2.2 ovan. 
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En ytterligare orsak till resenärens underlägsna ställning vid personbefordran är att resenären 

oftast fullföljer sin prestation enligt avtalet innan transportören gör det. Detta sker när 

resenären betalar för resan vilket i princip sker innan resan påbörjas. Om resan avbryts har 

resenären redan betalat för den och får förlita sig på transportörens resevillkor för att kunna 

kräva återbetalning. Om resevillkoren inte medger återbetalning för avbruten resa blir 

resenären tvungen att tillämpa allmänna avtalsrättsliga bestämmelser, vilket resenären ofta 

inte har några djupare kunskaper om. Det kan därför bli svårt för resenären att göra sin rätt 

gällande gentemot transportören. Liknande omständigheter anser jag även kunna förekomma 

vid krav på ersättning för skador på bagage, med mera. För resor som görs inom arbetet kan 

resenären dock ha större möjligheter att framföra sina krav emedan resenärens resa då oftast 

bekostas av arbetsgivare som har större kunskaper och erfarenheter av avtal och 

konflikthantering (förutom resor som görs till och från arbetet, dessa får resenären vanligtvis 

själv bekosta). Resenärer som reser inom arbetet kan därför, enligt min mening, inte anses ha 

lika små möjligheter som övriga resenärer att göra sin rätt gällande gentemot transportören.  

 

Av vad som framgår ovan är resenärens möjligheter att påverka villkoren i avtalet desamma 

oavsett om resenären nyttjar resan för privat ändamål eller för arbetet. Vid resor som görs 

inom arbetet är det dock resenärens arbetsgivare som utgör motpart till transportören. 

Arbetsgivaren har större möjligheter att tillvarata sina intressen i avtalet om personbefordran. 

Vid resor inom arbetet har resenärens arbetsgivare därför inte en underlägsen ställning, varför 

en analogitillämpning av KtjL enligt min mening inte är möjlig eller nödvändig. Vid resor 

som sker för privat ändamål eller till och från arbetet har dock resenären – av vad som 

framgår ovan – en underlägsen ställning, vilket jag anser talar för att resenären bör erhålla ett 

konsumentskydd gentemot sin motpart, för att balansen mellan dem skall främjas i avtalet. 

Som stöd för min argumentation hänvisar jag även till ett avgörande från ARN125 där 

nämnden ansåg att KtjL kunde anses vara analogiskt tillämplig vid resor till och från 

arbetet.126 ARN:s beslut är inte tvingande utan endast rekommendationer men kan, enligt min 

mening, tjäna som vägledning i frågan. 

 

En annan omständighet som är av betydelse för en analogitillämpning av KtjL är att 

resenärens motpart kan anses vara en näringsidkare. Av vad som framgått tidigare i uppsatsen 
                                                 
125 Se 4.5.1 ovan. 
126 I ARN 200-7421 ansåg nämnden dock att KtjL inte kunde tillämpas analogiskt på grund av att SJ:s 
normalvillkor ansågs uttömmande reglera frågan i fallet, två ledamöter i nämnden ansåg dock att en 
analogitillämpning var möjlig. Se även 4.5.2 ovan. 
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kan med näringsidkare förstås varje fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av 

ekonomisk natur och av sådan karaktär att den kan betecknas som yrkesmässig.127 Privata 

transportörers verksamhet stämmer ganska naturligt överens med definitionen enär deras 

verksamhet är vinstdrivande. Även statliga och kommunala organ som driver sådan 

verksamhet faller emellertid inom lagens tillämpningsområde vilket innebär att SJ AB som är 

ett statligt bolag med vinstdrivande syfte kan anses vara näringsidkare. 

 

Trots att KtjL endast är direkt tillämplig på tjänster som rör arbete på lösa eller fasta saker och 

förvaringstjänster anser jag att detta inte innebär att en analogisk tillämpning av lagen på avtal 

om personbefordran inte skulle vara möjlig. Det främsta syftet med lagen var att skapa ett 

lagstiftat konsumentskydd för tjänster eftersom det saknades lagreglering inom 

tjänsteområdet. Lagen skulle senare kunna byggas ut till att så småningom kunna tillämpas på 

andra typer av tjänster, även analogiskt.128 De konsumentintressen som KtjL har som syfte att 

skydda kan jämföras med resenärens intressen vid personbefordran. I takt med den tekniska 

utvecklingen har konsumenten enligt KtjL blivit allt mer beroende av olika fackmäns tjänster. 

Konsumenten måste därför kunna förlita sig på att tjänsten utförs i enlighet med vad 

näringsidkaren utlovat eller annars kan förväntas av honom. Resor i kollektivtrafiken har i 

princip ökat vilket har bidragit till att allt fler personer har blivit beroende av 

kollektivtrafiken.129 Resenären måste därför kunna förlita sig på att personbefordringen utförs 

säkert och i enlighet med vad transportören utlovat eller annars kan förväntas av honom. 

Konsumentens respektive resenärens intressen är alltså av samma typ vilket jag anser 

möjliggör en analogisk tillämpning av KtjL på avtal om personbefordran på väg och järnväg.  

 

De förvaringsregler som finns i KtjL är endast tillämpliga på förvaringsavtal men inte avtal 

där förvaringen endast är en biförpliktelse till huvudförpliktelsen. Ett avtal om 

personbefordran utgör inte ett förvaringsavtal eftersom förvaring av resgods utgör endast en 

biförpliktelse till transporteringen.  Förvaringsreglerna i KtjL bör därför enligt min mening 

inte vara möjliga att tillämpa analogiskt på förvaring av bagage vid personbefordran.130

 

Vad gäller en analogisk tillämpning av KtjL för utförandet av tjänsten, det vill säga 

transporten, anser jag att reglerna i KtjL kan tillämpas analogiskt på avtal om personbefordran 
                                                 
127 Se 2.4 ovan. 
128 Se 2.3 och 2.4 ovan. 
129 SOU 2003:67, s. 50 ff. 
130 Se fotnot 32. 
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på väg eller järnväg emedan dessa regler har en generell utformning.131 Kravet på 

fackmässighet bör enligt min mening inte enbart ställas på de tjänster som direkt faller under 

KtjL utan på alla typer av yrkesmässiga tjänster – däribland personbefordran. Enär beställaren 

av en tjänst betalar för tjänstens utförande bör beställaren kunna förvänta sig att tjänsten 

uppnår en viss kvalitet, så även vid personbefordran. Jag anser därför att kravet på 

fackmässighet enligt KtjL är möjlig att tillämpa analogiskt på personbefordringar. 

 

Angående kravet på att tillvarata konsumentens intressen med tillbörlig omsorg och samråda 

med honom i den utsträckning det behövs och är möjligt, anser jag att detta krav vid en 

analogisk tillämpning bör begränsas till att främst innebära en informationsplikt för 

transportören. Transportören har hand om flera resenärer samtidigt och har därför inte 

möjligheten att se till varje resenärs intressen i den mån som krävs enligt KtjL, som 

exempelvis att avråda denne om resan inte kan anses vara till rimlig nytta för resenären. En 

sådan plikt att avråda bör enligt min mening endast gälla om transportören inser att resenären 

har stigit på fel linje eller om resenären frågar transportören om exempelvis bussen eller tåget 

passerar en viss ort eller anländer till en viss ort vid en viss tid och transportören inser att 

detta är av betydelse för resenären. Då har resenären gjort det synbart för transportören om 

betydelsen av tidsaspekten eller att orten passeras. Kravet på rådgivning till konsumenten 

enligt KtjL torde alltså på grund av begränsade möjligheter på transportörens sida, inskränkas 

vid en analogitillämpning på personbefordringar. 

 

5.3.1 Kan påföljderna i KtjL tillämpas analogiskt på avtal om personbefordran? 

Av de olika påföljder som konsumenten kan kräva enligt KtjL är vissa bättre att tillämpa 

analogiskt på avtal om personbefordran än andra. Någon möjlighet för konsumenten att hålla 

inne betalningen vid fel eller dröjsmål enligt KtjL kan vid personbefordran väldigt sällan bli 

möjligt eftersom resenären oftast betalar resan innan den påbörjas. Dessutom är oftast 

villkoret att betalningen sker innan resan påbörjas en förutsättning för att ett avtal om 

personbefordran skall ha kommit till stånd (förutom vid taxiresor). Enär resenären ingår 

avtalet om personbefordran genom att betala är det därför omöjligt för denne att som säkerhet 

för sitt krav, på grund av fel eller dröjsmål, hålla inne betalningen eftersom ett innehållande 

av betalningen innebär att ett avtal om personbefordran inte har slutits. Att kräva avhjälpande 

                                                 
131 Se 2.5 ovan. 
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av felet eller fullgörande enligt KtjL är likaså svårt att tillämpa analogiskt eftersom frågan om 

tjänsten skall anses felaktig skall ske när tjänsten avslutats, vid persontransporter bör denna 

tidpunkt vara när resan är slut, alternativt när resan avbryts om den inte kan slutföras. Ett krav 

på avhjälpande eller fullgörande kan då vara svårt för transportören att uppfylla såvida inte 

denne har resurserna för att transportera resenären till dennes bestämmelseort med ett annat 

transportmedel. Detta krav skulle kunna ses som en alltför stor olägenhet med oskäligt stora 

kostnader för transportören (i synnerhet mindre transportörer) i förhållande till felets 

betydelse för resenären. Möjligtvis kan fullgörande krävas om transportören har ett avtal med 

en annan transportör om vidaretransportering med annat transportmedel. 

 

Ett bättre alternativ till avhjälpande eller fullgörande anser jag vara en analogisk tillämpning 

av prisavdrag enligt KtjL eftersom prisavdraget inte medför några större kostnader för 

transportören. Prisavdraget skulle då i princip kunna motsvara vad det skulle kosta resenären 

att få transportering genom att han först och främst vänder sig till närmaste transportör för 

vidaretransportering på det minst kostnadskrävande sätt som han med hänsyn till 

omständigheterna kan anses skyldig att godta. Enligt KtjL skall, om prisavdraget blir oskäligt 

stort, prisavdraget istället motsvara felets betydelse för konsumenten. En analogitillämpning 

här skulle kunna vara att om prisavdraget blir oskäligt stort, kan det istället motsvara den del 

av biljettpriset som motsvarar den återstående delen av ressträckan. 

 

Enligt KtjL krävs för hävning att syftet med tjänsten är i huvudsak förfelat och att 

näringsidkaren åtminstone borde ha insett detta. I ARN:s avgörande 1998-5574 konstaterade 

nämnden att hävning av en tjänst kan ske även efter att tjänsten slutförts. Nämnden anförde 

vidare att i sådana fall bör felet avvika så mycket från vad som avtalats att tjänsten mister sitt 

värde för konsumenten. Dessutom skall värdeförlusten vara synbar för näringsidkaren. Av det 

nyss nämnda avgörandet i ARN kan utläsas att en analogitillämpning på en slutförd 

personbefordran innebär att endast personbefordran med speciella syften, såsom bröllop eller 

andra personliga arrangemang, skulle kunna hävas med förutsättningen att syftet för resan var 

synbar för transportören. För påbörjade resor som inte avslutats bör samma krav på 

väsentlighet och synbarhet finnas för att kunna häva för återstående ressträcka. Under resans 

gång har resenären dock möjligheten att stiga av buss eller tåg på vilken hållplats han vill och 

därmed avbryta sin resa. Om resenären stiger av innan bestämmelseorten för att avbryta resan 

anser jag att det kan ses som att han därmed häver avtalet. Resenären kan därför enligt min 

åsikt i princip häva avtalet närhelst han vill. Nämndens bedömning angående en 
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analogitillämpning av hävning enligt KtjL anser jag bör endast gälla om hävning skall ske till 

det negativa kontraktsintresset, det vill säga resenären sätts i den ekonomiska situation han 

var i innan köpet av biljett. För de fall när resenären häver köpet genom att stiga av på en 

tidigare hållplats än avtalat anser jag inte att resenären skall ha rätt till återbetalning enär 

hävningen sker utan synbara skäl eller transportörens vetskap. Resenären bör därför själv stå 

för risken för skador i och med att han stiger av tidigare än avtalat. 

 

Konsumentens rätt att kräva skadestånd enligt KtjL fungerar som ett komplement till de 

övriga påföljderna i KtjL och skall således endast bli aktuellt om konsumenten drabbas av 

andra eller större ekonomiska skador på grund av ett fel eller dröjsmål än som täcks av de 

övriga påföljderna.132 Transportören måste visa att felet var utanför dennes kontroll för att 

undgå ansvar. Skadeståndet kan i princip täcka alla skador som drabbar konsumenten, utom 

personskador. Vid en analogitillämpning på avtal om personbefordran skulle exempelvis 

förlust av arbetsinkomst kunna täckas av skadeståndskravet vid en försening eller inställelse 

av bussen eller tåget. Vidare behöver påföljden skadestånd inte medföra för stora ekonomiska 

påfrestningar på transportören emedan det enligt förarbetena till KtjL skulle vara möjligt för 

transportören att ange schablonbelopp för att underlätta skaderegleringen, som kan följas om 

resenären inte kan visa att han drabbats av en större skada.133 Produktansvaret som 

näringsidkaren har enligt KtjL anser jag endast i få fall vara möjlig att tillämpa analogiskt vid 

personbefordran på väg och järnväg eftersom ett sådant ansvar endast kan komma i fråga om 

uppkommen skada beror på en säkerhetsbrist på egendom som behandlats. Transportören 

bearbetar inte egendom på motsvarande sätt som görs vid de tjänster som direkt faller under 

KtjL. Möjligtvis om mat serveras vid personbefordringen skulle ett produktansvar kunna 

uppkomma, dock ej för personskador eftersom KtjL inte ersätter dessa. Produktansvaret skulle 

således gälla sakskador, såsom matfläckar på kläder som inte går att få bort, vilket resenären 

endast i mycket få fall borde kunna få ersättning för enär denne oftast själv torde ha förorsakat 

skadan. Transportören kan därför enligt min mening i ytterst få fall hållas ansvarig för 

produktskador som kan uppkomma vid personbefordran. 

                                                 
132 Se 2.6.1.5 ovan. 
133 Prop. 1984/85:110, s. 275. 
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5.4 Skillnader och likheter mellan de båda skydden 

Skyddet som konsumenter tillskrivs i KtjL utgörs av ansvarsregler för näringsidkaren 

beträffande fel på tjänsten eller dröjsmål, samt regler angående hur tjänsten skall utföras.134 

Vid tjänstens utförande måste näringsidkaren uppfylla vissa uppställda krav i KtjL såsom att 

tjänsten skall utföras fackmässigt och med tillbörlig omsorg för konsumentens intressen samt 

i samråd med konsumenten. 

 

Vad gäller tillvaratagandet av resenärers intressen i transportörernas resevillkor kan detta till 

viss del växla beroende på transportören. Swebus Express har kundlöften som rör säkerhet 

och kvaliteten på bussresan. Dessa nämner bland annat att bussarna alltid håller tidtabellerna 

såvida det inte förekommer omständigheter som gör att de blir sena. Vidare nämns att 

bussarna alltid är städade innan bussturen startar, det finns bra benutrymme och behaglig 

innetemperatur samt utförs daglig säkerhetskontroll av bussarna. Ett annat kundlöfte rör 

servicen som bland annat innebär att information om resan erbjuds och att personalen ägnar 

sig helhjärtat åt resenären. Till skillnad från regleringen i KtjL nämner Swebus Express 

resevillkor dock inget om ansvar när kundlöftena inte uppfylls. 

 

SJ:s normalvillkor nämner inget om hur tjänsten skall utföras förutom att en skälig del av 

biljettpriset kan återbetalas vid brist på hygien, utrustning eller ordning som SJ ansvarar för 

och detta orsakar obehag under tågresan. Ett visst ansvar för kvaliteten vid tjänstens utförande 

finns alltså men det preciseras inte i hur stor grad bristen på kvaliteten skall ha varit för att 

återbetalning skall bli möjligt (till exempel om brist på utrustning inbegriper att det saknas 

luftkonditionering eller endast säkerhetsutrustning). 

 

Fel i tjänsten har fått en vidsträckt mening i KtjL och innebär i stort sett att allt som avviker 

från vad konsumenten kan kräva angående tjänstens utförande eller från vad som kan anses 

avtalat parterna emellan ska anses vara felaktigt.135 Som nämnts i tidigare kapitel innefattar 

det bland annat att tjänsten skall anses vara felaktig även om avvikelsen beror på en 

olyckshändelse eller dylikt. Därmed förstås också fall där en tredje man uppsåtligen skadar 

eller förstör resultatet av tjänstens utförande.136

 

                                                 
134 Se 2.5 – 2.7 ovan. 
135 Se 2.6 ovan. 
136 Se 2.6 ovan. 
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Swebus Express ansvar, enligt deras resevillkor, är i högsta grad begränsat. Swebus Express 

friskriver sig från allt ansvar för skadat eller förlorat bagage och hänvisar istället resenären till 

dennes hemförsäkring. Viss hjälp att spåra förlorat bagage kan dock fås. Trots friskrivningen i 

resevillkoren kan Swebus Express likväl bli ansvarig för sakskada som drabbar resenär. Om 

Swebus Express bussar skulle brukas olovligen utgår ersättning till resenären från Swebus 

Express trafikförsäkring.137 Om skadan skulle bero på en olyckshändelse där ett annat 

motorfordon är inblandat, som exempelvis en krock kan resenären begära ersättning från det 

andra fordonets trafikförsäkring om det fordonet varit vållande till skadan. Resevillkoren 

nämner inget om ansvar för personskador vilket dock inte friskriver Swebus Express från 

sådant ansvar emedan trafikskadeersättning för personskada enligt TSL alltid skall utgå från 

trafikförsäkringen för fordonet i vilket resenären färdats i. Resenären kan alltså alltid få ut 

ersättning för personskador, oavsett orsak. 

 

SJ:s normalvillkor stadgar att SJ:s ansvar för skada regleras i JTL. För personskador ansvarar 

SJ endast för skada som en resenär drabbas av till följd av järnvägsdriften medan denne 

uppehållit sig i eller stigit av eller på ett järnvägsfordon. För sakskador ansvarar SJ om skadan 

uppkom i samband med personskada eller om sakskadan beror på fel eller försummelse på 

SJ:s sida. Ersättning för sakskada är begränsat till högst ett halvt basbelopp förutom i de fall 

där skadan uppkommit med uppsåt eller av grov vårdslöshet på SJ:s sida. 

 

Enligt KtjL kan näringsidkaren, förutom för fel i tjänsten, även bli ansvarig för dröjsmål av 

tjänstens påbörjande eller avslutande enligt vad som avtalats med konsumenten eller efter vad 

som kan anses utgöra skälig tid för en sådan tjänst. Swebus Express tar inget ansvar i sina 

resevillkor för förseningar, oavsett orsak. SJ har i sina normalvillkor en restidsgaranti som ger 

resenären, om tågförseningen är väsentlig för denne, rätt till att få tillbaka hela eller en del av 

biljettavgiften vid köp av en ny resa med SJ.138 Utanför restidsgarantin ersätts merkostnader 

för transport med annat än tåg på grund av förseningar till viktiga tillställningar såsom 

bröllop, samt merkostnader för kost och logi och nödvändiga telefonsamtal på grund av 

trafikstörningar som SJ rimligen skulle ha kunnat förhindra. 

 

Enligt KtjL har konsumenten även rätt att kräva skadestånd av näringsidkaren för alla slags 

skador, utom personskador, som han drabbas av på grund av fel eller dröjsmål. I Swebus 

                                                 
137 Se 3.3.2 ovan. 
138 Se 4.4 ovan för att se vad som menas med väsentlig försening. 
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Express resevillkor tas, som ovan nämnts, inget ansvar för vare sig person-, sak- eller 

förmögenhetsskador. I SJ:s resevillkor tas inte heller något ansvar för förmögenhetsskador 

(förutom de fall av merkostnader som nämnts ovan). 

 

5.5 Vilken reglering erbjuder det förmånligaste skyddet vid persontransporter 

En analogitillämpning av KtjL på personbefordran innebär att transportören ansvarar för fel i 

tjänsten eller dröjsmål. Som tidigare framförts anses en tjänst vara felaktig bland annat om 

utförandet strider mot fackmässighet, med mera. Ett motsvarande ansvar saknas vid 

persontransporter i lagstiftningen och transportörernas resevillkor. Av vad som framgått 

tidigare i uppsatsen är enligt min uppfattning en analogitillämpning av kravet på 

fackmässighet enligt KtjL möjlig på avtal om personbefordran.139 Genom en sådan 

tillämpning kan då transportörens ansvar utökas till att även omfatta att personbefordringen 

sker fackmässigt140. Om personbefordran inte utförs fackmässigt har resenären möjligheten 

att kräva ersättning för fel i tjänst. För bedömningen av fackmässighet bör vad som kan anses 

vara god yrkes- eller branschpraxis vara av betydelse, samt särskilda omständigheter i det 

enskilda fallet. Som exempel på när fackmässigheten brister är att toaletten inte fungerar eller 

det saknas toalettpapper (på långa ressträckor), otrevligt bemötande av personal eller att de 

inte svarar på frågor, chauffören kör vårdslöst, det finns dåligt med utrymme för bagage, det 

saknas luftkonditionering vilket orsakar för varm eller kall innetemperatur eller att tåget eller 

bussen är väldigt smutsig och ohygienisk. Dessa exempel anser jag avviker från vad en 

resenär kan förvänta sig angående kvaliteten på utförandet av personbefordringen, varför 

exemplen visar prov på vad som inte är att se som fackmässigt.141  

 

Fel i tjänsten enligt KtjL omfattar även situationer där resultatet avviker från vad som är 

avtalat mellan konsumenten och näringsidkaren vilket riktar sig främst till de fall där 

näringsidkaren åtagit sig att åstadkomma ett visst resultat. Enligt allmänna avtalsrättsliga 

principer har även transportören en skyldighet att följa vad som avtalats med resenären. Om 

personbefordringen avviker från vad som avtalats betraktas det därför som avtalsbrott från 

transportörens sida och denne kan hållas ansvarig för avtalsbrottet. En analogitillämpning av 

                                                 
139 Se 5.3 ovan. 
140 Se 2.5 ovan för förklaring. 
141 Jämför med vad som sägs om fackmässighet i 2.5 ovan. 
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KtjL utökar därför inte resenärens skydd i sådana fall, varför en sådan tillämpning inte är 

nödvändig.  

 

Enligt KtjL kan näringsidkaren bli ansvarig för lämnade uppgifter som kan ha inverkat på 

avtalet och som har betydelse för tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet. Dessa 

uppgifter skall då gälla i avtalet. Ett motsvarande ansvar nämns inte i Swebus Express 

resevillkor. SJ:s normalvillkor stadgar ett ansvar gentemot resenären när resenären lidit skada 

på grund av felaktiga upplysningar från SJ:s personal eller tidtabeller. Jag anser att tidtabeller 

utgör uppgifter som inverkar på avtalet om personbefordran eftersom resenären oftast utifrån 

tidtabellerna beslutar vilken avgång han ska med. Tidtabellerna har även betydelse för 

resenärens ändamål med resan enär restid och resväg som nämns i tidtabellerna också kan 

vara av avgörande betydelse för resenären. En analogisk tillämpning av KtjL angående 

tidtabeller är enligt min uppfattning därför möjlig. En sådan tillämpning utökar dessutom 

resenärens skydd vid personbefordran emedan tidtabellerna får en viktigare betydelse än vad 

de har i transportörernas resevillkor. Gränsen för var transportörens ansvar för att tidtabellerna 

följs skall dras kan vara svår att avgöra. I ARN:s avgörande 1998-5574 ansåg nämnden att 

tidtabeller inte kunde anses ingå i avtal mellan resenärer och SL. Det ansågs att tidtabellerna 

inte kunde utgöra ansvarsgrundande utfästelser eftersom SL inte rimligtvis kunde anses ha 

gett dem ett sådant syfte eller att resenärerna haft befogad anledning att anta detta. 

Tidtabellerna skulle istället anses utgöra en serviceåtgärd där ansvar endast kunde uppkomma 

om det funnits uppsåt eller grov vårdslöshet på SL:s sida. Jag anser dock att en sådan 

ståndpunkt kan ifrågasättas. Obetydliga avvikelser från tidtabellerna såsom en eller ett par 

minuters försening bör rimligtvis kunna accepteras. Resenären bör förstå att bussen eller tåget 

inte alltid kan infinna sig på hållplatsen precis enligt tiden i tidtabellerna, utan viss försening 

bör kunna godtas med hänsyn till möjliga trafikstörningar såsom trafikstockning, vilken 

transportören inte har kontroll över. Ett sådant godtagande betyder inte nödvändigtvis att 

upprepade obetydliga förseningar skall godtas eftersom transportören då frångår ansvar vid 

avvikelse av tidtabellerna vilket kan bidra till att resenärerna inte kan förlita sig på 

tidtabellerna. Fasta gränser för när transportören skall ha ansvar för förseningar måste därför 

dras som exempelvis i SJ:s restidsgaranti142. Hur dessa gränser skall dras bör avgöras med 

hänsyn till omständigheterna vid de olika transportslagen och ressträckorna, såsom 

                                                 
142 Se 4.4 ovan. 
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avgångsfrekvensen, restidens längd, om befordringen sker i lokaltrafik, regionaltrafik eller 

fjärrtrafik, och förseningens omfattning. 

 

Även de kundlöften som Swebus Express utlovar utgör enligt min mening uppgifter som kan 

ha inverkat på avtalet, varför Swebus Express vid en analogitillämpning av KtjL kan bli 

ansvarig gentemot resenären om kundlöftena inte uppfylls. 

 

Enligt KtjL har näringsidkaren vidare en skyldighet att upplysa konsumenten om uppgifter 

som rör tjänsten och som han åtminstone borde känna till och borde inse att de var relevanta 

för konsumenten. Vid personbefordran kan sådana uppgifter röra trafikstörningar som kan 

orsaka förseningar eller inställelse och skall informeras till resenären innan avtal om 

personbefordran slutits (det vill säga innan resenären har köpt sin biljett). Rimligt är att 

upplysningarna görs i tidtabellerna, när biljett köps i förväg, genom högtalarsystem eller 

tavlor på hållplatserna eller på hemsidor. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer finns det en 

sådan upplysningsplikt även i avtalsförhållanden som inte är konsumenträttsliga. En 

analogitillämpning av KtjL medför därför inte enligt min mening några förändringar angående 

transportörens upplysningsplikt vid personbefordran. 

 

Vad gäller personskador ersätts inte dessa vid tillämpning av KtjL. En analogisk tillämpning 

av lagen för att erhålla ersättning för personskador är därför inte möjlig men heller inte 

nödvändig eftersom lagstiftningen ålägger strikt ansvar för transportörens försäkringsgivare 

vid sådana skador. Sakskador vid personbefordran utgörs främst av skador på bagage. För 

sakskador stadgar KtjL ett kontrollansvar för näringsidkaren, det vill säga att näringsidkaren 

ansvarar för skada som beror på hinder inom hans kontroll som han kunde ha förutsett vid 

avtalets ingående och som han kunde ha undvikit eller övervunnit. TSL stadgar ett begränsat 

ansvar för transportören beträffande sakskador där ersättning endast skall utgå från 

transportörens sida om dennes fordon har brukats olovligt. Om ett annat motorfordon har varit 

vållande till skadan får ersättningen utgå från detta motorfordons trafikförsäkring. Vid 

personbefordran på järnväg ersätts sakskador enligt JTL endast om de uppkommit i samband 

med personskador eller om järnvägen varit försumlig eller gjort fel. Av det nyss sagda kan 

dras slutsatsen att näringsidkarens ansvar för sakskador enligt KtjL är mer långtgående än det 

ansvar som transportörer har vid personbefordran på väg och järnväg. En analogitillämpning 

av KtjL är därför förmånligare för resenärer vad gäller möjligheten till ersättning för 

sakskador. 
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Till skillnad från regleringen som finns om personbefordran på väg och järnväg, där 

lagstiftning angående ansvar saknas eller endast är begränsad till vissa slags skador, omfattar 

näringsidkarens skadeståndsansvar enligt KtjL alla typer av skador, utom personskador 

(resenärens skyddas dock mot personskador i väg- och järnvägstrafik enligt lagstiftning). En 

analogisk tillämpning av KtjL ger därför resenären en möjlighet att även få ersättning för 

skador som inte utgör person- eller sakskada men uppkommer till följd av fel eller dröjsmål. 

Sådana skador kan vara förlust av arbetsinkomst (vilket inte ersätts enligt transportörernas 

resevillkor eller lagstiftning, för både väg och järnväg), utgifter för kost och logi (kan ersättas 

vid personbefordran på järnväg enligt SJ: s normalvillkor)143, val av annat transportmedel till 

följd av inställd resa (ersätts enligt SJ: s normalvillkor endast vid viktiga personliga 

tillställningar) eller förlust av inte obetydlig fritid (ersätts inte enligt nuvarande reglering). 

Skadans väsentlighet måste givetvis tas i beaktning för att avgöra om ersättning skall utgå 

eller inte. 

 

Angående en analogitillämpning av näringsidkarens produktansvar enligt KjL, är en sådan 

tillämpning, som tidigare nämnts,144 väldigt begränsad. Enligt 7 § produktansvarslagen 

(1992:18) kan transportören dock hållas ansvarig för produktskador som uppkommer vid 

tillhandahållande av en vara, exempelvis mat vid personbefordringen. Ansvaret gäller både 

person- och sakskador. En analogitillämpning av näringsidkarens produktansvar enligt KtjL 

vid personbefordran är därför inte förmånligare för resenären och därmed inte nödvändig.  

                                                 
143 Se 4.4 ovan. 
144 Se 5.3.1 ovan. 
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6 Slutsatser 

 

Av vad som framförts i analysen har jag kommit fram till följande slutsatser. Vid avtal om 

personbefordran på väg och järnväg befinner sig resenären i en motsvarande situation som en 

konsument vid ett avtal som faller under KtjL (utom taxiresenärer enär dessa har större 

möjligheter att påverka avtalet, samt resenärer som nyttjar resan inom arbetet enär 

arbetsgivaren träder in som avtalspart gentemot transportören). Denna situation kännetecknas 

av att resenären vid avtalet om personbefordran inte kan tillvarata sina intressen lika bra som 

sin motpart – transportören. Vidare har transportören i stort sett själv utformat resevillkoren 

som skall gälla i avtalet med resenären. Dessa villkor kan resenären senare inte ändra på. 

Transportören har alltså ett övertag gentemot resenären i avtalet. Ett liknande övertag har 

näringsidkare vid avtal med konsumenter enligt KtjL. De konsumentintressen som KtjL har 

som syfte att skydda kan jämföras med resenärens intressen vid personbefordran. I takt med 

den tekniska utvecklingen har det blivit allt svårare att utföra egna reparationer eller arbete på 

egen egendom, med mera, varför konsumenten enligt KtjL har blivit allt mer beroende av 

olika fackmäns tjänster. Konsumenten måste därför kunna förlita sig på att dessa tjänster 

utförs i enlighet med vad näringsidkaren utlovat eller annars kan förväntas av honom. Resor i 

kollektivtrafiken har i princip ökat vilket har lett till att allt fler personer har blivit beroende 

av kollektivtrafiken. Resenärer måste därför kunna förlita sig på att personbefordringen utförs 

säkert och i enlighet med vad transportören utlovat eller annars kan förväntas av honom. Av 

vad som framgår ovan anser jag därför att KtjL kan tillämpas analogiskt på avtal om 

personbefordran på väg och järnväg. 

 

En analogitillämpning av KtjL på personbefordran på väg och järnväg är fördelaktigt för 

resenären eftersom dennes intressen tillvaratas på ett bättre sätt än genom transportörens 

resevillkor. För transportören innebär en analogisk tillämpning av KtjL ett större ansvar 

gentemot resenären. Ett större ansvar medför troligtvis högre kostnader för transportören 

vilket sannolikt resulterar i att priserna på personbefordringar höjs. I slutändan får alltså 

resenären stå för kostnaderna som uppkommer på grund av transportörens utvidgade ansvar. 

Utvidgandet av transportörens ansvar bör dock även medföra att kvaliteten på 

personbefordran förbättras eftersom transportören vid en analogitillämpning av KtjL kan 

hållas ansvarig för brist på kvalitet vid utförandet av personbefordringen. Förbättringen av 
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kvaliteten på personbefordringar bör vidare på lång sikt få som följd att färre skador 

uppkommer, varför transportören i mindre utsträckning tvingas betala ut ersättning till 

resenären. Jag anser därför att fördelarna med en analogisk tillämpning av KtjL väger tyngre 

än nackdelarna. 
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