
 

JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 

 

 

 

Möjlighet till prisavdrag för 

immateriella tjänster 
- vid kommersiella avtal 

Erika Tilly Andersson 

 

 

Examensarbete i Civilrätt (avtalsrätt), 30 hp 
Examinator: Lars Gorton 

Stockholm, Vårterminen 2014 

 



1 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.2 Syfte 

1.3 Metod 

1.4 Avgränsningar 

2. Prisavdrag vid kommersiella köp av lös och fast egendom 

2.1 Allmänt om prisavdrag 

2.2 Förutsättningar för prisavdrag i köplagen 

2.2.1 Köplagens beräkningsregler för prisavdrag 

2.3 Internationella köplagen (CISG) 

2.4 Jordabalkens reglering om avdrag på köpeskillingen 

2.4.1 Beräkningsregler i jordabalken för avdrag på köpeskilling 

2.4.2 Beräkning av prisavdrag i praxis angående fel i fastighet 

2.4.3 Avkastningsränta 

2.5 Standardavtal 

3. Entreprenad 

4. Konkurslagen 

5. Paketreselagen 

6. Prisavdrag i konsumenträtten 

6.1 Konsumenttjänstlagen 

6.1.1 Prisavdragets beräkning 

6.1.2 Prisavdrag vid förvaring 

6.2 Konsumentköplagen 

6.2.1. Beräkning för prisavdragets storlek enligt KkL 

7. Immateriella tjänster 

7.1 Fastighetsmäklarlagen  

7.2 Prisavdragets relation till Kommissionslagen och Lagen om 

handelsagentur  

7.2.1 Kommissionslagen 

7.2.2 Lag om handelsagentur 

7.2.3 Analys 

 



2 
 

7.3 Argument som talar mot att prisavdrag ska anses tillämpligt på 

kommersiella avtal om immateriella tjänster. 

7.4 Prisavdragets användning för tjänster i praxis 

7.5 Prisavdragets förekomst i internationella principkomplex 

7.6 DCFR 

7.7 Standardavtal vid tjänster 

8. Sammanfattande analys 

9. Källförteckning 

 

 

 

 

 

  



3 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

En utgångspunkt i obligationsrätten är att ett avtalsobjekt skall vara beskaffat på 

det vis som avtalats. Avviker avtalsobjektet från avtalet föreligger ett fel. Felet 

medför att gäldenären kan drabbas av avtalsbrottspåföljder. En sådan påföljd är 

prisavdrag. Tanken med påföljden prisavdrag blir då att återställa den bristande 

ekvivalensen vid underprestation i förhållande till erhållet vederlag. Prisavdraget 

är tänkt att motsvara den värdeminskning som uppstått i.o.m. fel i objektet. Av 

denna anledning kan ett prisavdrag inte överstiga avtalat pris. Förekomsten av 

prisavdrag är, som vi ska se, varierande såsom påföljd i svensk rätt. Medan 

prisavdraget är vanligt förekommande i fastighetsrätten – påföljden återfinns i 

både 4 kap jordabalken och i fastighetsmäklarlagen – är prisavdraget inte etablerat 

överallt inom den övriga avtalsrätten, eller i vart fall inte överallt uttryckt i 

kontraktslagstiftningen. Uppsatsens centrala frågeställning om prisavdragets 

förekomst vid immateriella tjänster, såsom rådgivning och redovisning, lämnats 

relativt oreglerade av lagstiftaren. Då fel i tjänst föreligger tilldrar sig 

skadeståndreglerna den främsta uppmärksamheten. Uppdragstagaren blir 

skadeståndsskyldig för den skada han vållat uppdragsgivaren och på så sätt 

återställs ekvivalensen. Men vad händer då om en uppdragstagares fel inte orsakar 

en faktisk ekonomisk skada eller sådan inte kan visas, men det står klart att felet 

inneburit att tjänsten inte haft de egenskaper som kan förväntas mot det avtalade 

priset för tjänsten?   

Mitt intresse för prisavdrag som påföljd för fel i tjänst väcktes när jag läste Malmö 

tingsrätts dom T 2657-11. Bandet The Hives är ett aktiebolag vilket i sin tur ägs 

till lika delar av respektive bandmedlems aktiebolag. Dessa bolag hade 

gemensamt upppdragit åt Tambourine Studios (nedan kallat TS) att sköta bandets 

och bolagens ekonomi. Uppdraget var vagt utformat men Tambourine Studios 

befattade sig med bandets löpande redovisningstjänster, löneadministration, 

leverantörsreskontra och betalservice, biträde vid upprättande av bokslut och 

årsredovisning, biträde vid upprättande av skattedeklaration och 

inkomstdeklaration för företag m.m. För detta debiterades The Hives 1,5 miljoner 

kr per år under sju års tid (= 10,5 miljoner kr). Det visade sig vid uppdragets slut 
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att TS hade tagit lån för The Hives-bolagens räkning utan att först rådgöra med 

sina uppdragsgivare. Detta ansåg tingsrätten utgöra ett klart övertramp mot 

uppdraget och således ett fel i tjänsten. Det rörde sig om miljonbelopp vilka 

bolagen tidigare blivit förpliktade att betala tillbaka till långivaren, bandet The 

Cardigans. Detta lån, beslutades dock av TR, skulle med hänsynstagande till dess 

tillkomst enbart utgöra en obehörig vinst för The Hives-bolagen och därmed inte 

ett kreditlån, med alla konsekvenser som följer därav.
 1

 P.g.a. denna bedömningen 

hade TS i sitt uppdrag inte orsakat någon ekonomisk skada i skadeståndsrättslig 

mening för uppdragsgivaren. Enligt The Hives-bolagen var tjänsten inte 

yrkesmässigt utförd och därför inte värd en summa om 10,5 miljoner kr. En brist i 

ekvivalensen hade uppkommit, men tingsrätten avslog yrkandet om prisavdrag 

med motiveringen att ”för att prisavdrag ska tillämpas utanför det lagreglerade 

området och utan stöd i entydig praxis och doktrin, krävs välgrundade skäl. Vid 

en sammantagen bedömning av de argument som anförts anser tingsrätten att det 

inte finns sådana skäl.” 

     Det är inte ovanligt att immateriella tjänster vid kommersiella uppdrag 

kommer upp i arvoden med miljonbelopp. Utöver exemplet ovan, kan nämnas 

företagsbesiktningar eller utredning av de legala förutsättningarna vilka på 

beställning utförs av advokat-, revisions- och konsultbyråer vid 

företagsöverlåtelser. Om beställaren efter sådan utredning bestämmer sig av helt 

andra skäl att inte köpa det tänkta företaget kan vanligen inte någon skada uppstå, 

eller i vart fall kan skadan vanligen inte anses orsakad av något avtalsbrott från 

byråns sida. Men det kan ifrågasättas om beställaren av besiktningen eller 

utredningen ska behöva betala byråns fulla arvode om det visar sig att 

prestationen var undermålig. I praktiken innebär situationen att uppdragstagaren 

inte kommer att anlitas av uppdragsgivaren igen, vilket således har en 

individualpreventiv effekt, men någon reparativ effekt inträder inte och 

ekvivalensen i det aktuella avtalet har rubbats.  

     Det finns således anledning att undersöka möjligheten för att erhålla prisavdrag 

som en felpåföljd vid immateriella tjänster. Inom ramen härför analyseras 

förutsättningarna för prisavdrag i The Hives-målet. Man kan hoppas på att målet 

                                                           
1
 För mer information om detta, se dom T 2370-11 
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sedermera kan tas upp av Högsta domstolen, eftersom frågan är oklar och av stor 

praktisk betydelse. 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att analysera om det är möjligt att kräva prisavdrag som 

påföljd vid ett kontraktsrättsligt fel i immateriell tjänst kräva för det fall att denna 

påföljdsmöjlighet inte har uteslutits genom avtalet.    

1.3 Metod 

Uppsatsen begagnar en traditionell rättsdogmatisk metod. Utöver användandet av 

källor som utan tvivel ryms inom den traditionella rättskällesfären har i uppsatsen 

begagnats standardavtal, underrättsavgöranden, Beslut från Allmänna 

reklamationsnämnden och internationella harmoniseringsinstrument på 

kontrakträttens område.  

     Jag har som sagt, med reservation för deras lägre rättskällevärde beaktat bl.a. 

hovrättsdomar. Sådana kan illustrera plausibla uttryck för gällande rätt och torde 

dessutom verka vägledande inom många branscher. Av liknande anledningar har 

jag valt att beakta beslut från Allmänna reklamationsnämnden. De tillerkänns inte 

något högre rättskällevärde, men kan illustrera problem och tänkbara lösningar, 

och kan tillmätas en vägledande funktion i avsaknad av HD-praxis och samlad 

underrättspraxis. 

     Jag har gjort bruk av internationella kontraktsrättsliga normkomplex. Jag har 

beaktat den av Sverige tillträdda FN-konventionen om internationella köp av lösa 

saker 1980, Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). 

Även om den kan föras till svensk lagstiftning genom lagen (1987:822) om 

internationella köp, bör den uppfattas som ett uttryck för internationella 

kontraktsnormer. Därtill har jag beaktat det akademiska europeiska 

harmoniseringsprojektet Draft Common Frame of Reference (DCFR) från 2009. 

Dessa två normkomplex beaktas numera regelmässigt i HD:s rättstillämpning, 

vilket i sig utgör en tillräcklig anledning att beakta dem vid utforskandet av 

gällande svensk rätt.  
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1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att skriva om prisavdragets möjlighet som påföljd av fel i immateriell 

tjänst. Inga arbetsrättsliga frågor kommer att behandlas. Felbegreppet analyseras 

inte. För tydlighets skull kan anges att ett fel i prestationen förutsätts föreligga i 

den följande analysen. Prisavdraget har samband med andra påföljder som 

avhjälpande av fel och skadestånd, vilket beaktas i den utsträckning som anses 

erforderlig, men utan att närmare redovisa hur dessa andra påföljder är utformade. 

Arbetet rör sålunda enbart möjligheten till, och beräkningen av, värdeutjämning 

vid felaktig prestation i form av ett prisavdrag.   

     Det ska även nämnas att jag, bland de internationella källorna, valt att inte 

närmare redogöra för innehållet i Principles of European Contract Law (PECL) 

eftersom Draft Common Frame of References (DCFR) i betydande delar 

inkluderat PECL och jag har därför ansett att PECL inte kommer kunna bidra 

nämnvärt till kommande diskussion annat än att konstatera att prisavdraget inte är 

en nyhet i DCFR.  
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2. Prisavdrag vid kommersiella köp av lös och fast egendom 

2.1 Allmänt om prisavdrag  

Prisavdrag baseras på den romerskrättsliga principen actio quanti minoris. 

Grundtanken med prisavdrag är att återställa den avtalade balansen mellan 

säljarens prestation och köparens vederlag för densamma.
2
 Prisavdraget infördes i 

köplagen 1905 och betraktades då som en nyhet. Påföljdens användning har 

genom åren utvidgats både genom lagstiftning och rättspraxis, den har dock blivit 

mer obestämd till sin karaktär.
3
 I köprättsliga och konsumenträttsliga 

sammanhang talar man om ”prisavdrag” medan motsvarande påföljd benämns 

som ”avdrag på köpeskilling” alt. ”nedsättning av köpeskilling” vid fastighetsköp 

samt ”nedsättning av arvode” i mäklarlagstiftningen. De olika begreppen kommer 

användas inom respektive område nedan, men berör egentligen (som vi ska se) 

samma påföljd. Vad som sker i egentlig mening är ett avdrag på det pris som 

köparen/konsumenten/uppdragsgivaren är förpliktad att betala till motparten 

vilket beror på ett fel i den avtalade varan/tjänsten. 

2.2 Förutsättningar för prisavdrag i köplagen. 

Påföljden prisavdrag regleras i 37 och 38 §§ köplagen (SFS 1990:931, cit. KöpL) 

och då KöpL är dispositiv kan påföljden avtalas bort (3 § KöpL). Enligt 37 § är 

prisavdraget en sekundär påföljd till avhjälpande eller omleverans. Detta innebär 

att prisavdrag blir aktuellt först om ingen av de primära påföljderna kommer i 

fråga eller kan ske inom en skälig tid efter köparens reklamation. Som alternativ 

till prisavdraget kan hävning krävas. 37 § undantar dock köp av begagnade varor 

på auktion från prisavdragets tillämpningsområde; då det i förarbetena saknas en 

rimlig förklaring till varför just auktioner med begagnade varor undantas kommer 

detta att accepteras och inte fästas ytterligare vikt vid.  

     Av lagtexten kan utläsas att köparen hamnar i ett av två tänkbara fall för att 

paragrafen över huvud taget ska bli aktuell; antingen är avhjälpande eller 

omleverans inte möjligt alt. aktuellt och prisavdraget kan åberopas av köparen 

omedelbart eller så måste köparen invänta resultatet av säljarens försök till 

omleverans alt. avhjälpande. För det fall att resultatet inte levereras inom skälig 

                                                           
2
 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (CISG): en kommentar, s. 364.  

3
 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II - Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna ämnen, s. 176. 
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tid eller felet inte avhjälpts till fullo kan prisavdrag krävas. I övrigt uppställs inga 

andra rekvisit för att prisavdrag ska kunna krävas, fel i varan samt att primära 

påföljder uteslutits är fullt tillräckligt. Varken orsaken till felet eller någon 

väsentlig betydelse för köparen spelar någon roll, vilket är avgörande faktorer vid 

skadestånd respektive hävning. Säjarens eventuella culpa är också irrelevant. 

Rätten till prisavdrag kan dock gå förlorad, enligt förarbetena, om köparen utan 

godtagbara skäl vägrar att godta säljarens rättelse.
4
  

     Om förutsättningarna för både prisavdrag och skadestånd är uppfyllda kan 

köparen göra gällande båda påföljderna. Genom prisavdraget får köparen då 

varans pris nedsatt till det felaktiga skickets marknadsmässiga värde samtidigt 

som köparen genom skadeståndet kan få ersättning för de kostnader som 

uppkommit till följd av felet, såsom att hen inte kunnat använda varan såsom 

avsett under tiden för det misslyckade avhjälpningsförsöket eller under den 

oskäliga väntetiden.
5
  

2.2.1 Köplagens beräkningsregler för prisavdrag 

Genom prisavdraget uppnås ett enkelt sätt för naturaborgenären att få 

kompensation utan att sanktionen blir allt för ingripande för naturagäldenären, 

eftersom denna påföljd är begränsad till felets värde.
6
 Enkelheten förutsätter dock 

att beräkningsreglerna är klara, vilket inte alltid är fallet. 

38 § Kräver köparen prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet 

mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid 

tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i 

avtalsenligt skick.  

Likt Alméns teser, ska man förrätta värde- och prisjämförelser. Man kan säga att 

förhållandet mellan det faktiska och det avtalsenliga värdet ger den procentsats 

med vilket priset ska reduceras.
7
 Beräkningsgrunden medför, som vi kan se, två 

tänkbara svårigheter. Först ska köpeobjektets värde fastställas i felfritt skick, 

vilket i och för sig tycks vara mindre problematiskt i realiteten då det av säljaren 

                                                           
4
 Ramberg & Herre, Köplagen – En kommentar, s. 337. 

5
 Ramberg & Herre, Köplagen – En kommentar, s. 337. 

6
 Heidbrink, Logistikavtalet, s.182. 

7
 Sisula-Tulokas, Felpåföljden prisavdrag, s. 232. Se även Ramberg & Herre, Köplagen – En 

kommentar, s. 339.  
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och köparen överenskomna priset får presumeras utgöra grund för denna 

värdering även då det rör sig om begagnade köpobjekt (vilka sällan är i felfritt 

skick). Även om det ofta ligger nära till hands med en sådan presumtion, visar 

NJA 1998 s. 792 att denna kan brytas. I rättsfallet var den sålda bostadsrätten 

drabbad av kackerlackor. Bostadsrätten var centralt placerad i stockholmsförorten 

Täby, där omsättningen torde tala för att prisstatistiken är mera tillförlitlig än på 

många andra håll. Trots det ansågs något tillförlitligt marknadsvärde i felfritt 

skick inte kunna fastställas. 

     Den största svårigheten ligger dock i att värdet ska fastställas i felaktigt skick.
8
 

Består felet av en minskning av den avtalade kvantiteten kan den proportionella 

metoden med fördel användas. Beräkningen av prisavdraget motsvarar då samma 

procentsats som avvikelsen i kvantiteten.  

Exempel: Ett parti baljväxter á 2 000 kg (2 ton) är beställt för 10 000 kronor. 

Köparen erhåller enbart 1 800 kg baljväxter. Vid beräkningen av prisavdrag 

enligt en proportionell metod innebär det att procentsatsen på avdragets 

storlek ska motsvara differensen mellan levererad vara och avtalsenlig vara; 

d.v.s. 1 800 kg - 2 000 kg = 200 kg, i procent innebär detta att differensen är 

10 % (200 / 2 000). Prisavdraget ska därmed motsvara 10 % av 10 000 

kronor, vilket blir 1 000 kronor. 

Vid en avvikelse av kvaliteten krävs dock först en jämförelse på marknaden alt. en 

skönsmässig bedömning, vilket resulterar i en något knepigare bedömning. Denna 

blir helt beroende på vad för jämförbara prisuppgifter som kan finnas tillgängliga. 

Värdet är enklast att fastställa när det finns en marknad för prestationer av samma 

slag, varor av så kallad genuskaraktär. Först när avtalsobjektet inte har ett 

marknadsvärde kan avhjälpandekostnaderna normalt tjäna som vägledning (en 

avvikning från detta finns i 22 § konsumenttjänstlagen, SFS 1985:716, cit. KTjL). 

Den skönsmässiga bedömningen ska förstås som en sista utväg.
9
 

     Därutöver finns en annan principiell svårighet med den skönsmässiga 

bedömningen. Denna svårighet består i om värderingen ska bygga på objektiva 

eller subjektiva utgångspunkter. Är utgångspunkten marknadsvärdeminskning 

                                                           
8
 Sisula-Tulokas, Felpåföljden prisavdrag, s. 233 f.  

9
 Heidbrink, Logistikavtalet, s.187 samt Ramberg & Herre, Köplagen – En kommentar, s. 340. 
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eller felets individuella betydelse för köparen.
10

 Almén förespråkade en objektiv 

bedömning av värdeminskningen. I sitt exempel om att köparen erhålligt randigt 

tyg istället för rutigt och att priset på tygsorterna är detsamma medför i så fall att 

prisavdrag ej är möjligt eftersom ingen värdeminskning skett. Här blir 

skillnaderna i den objektiva och subjektiva metoden märkbara. Den objektiva 

metoden medger ju inget prisavdrag utan lämnar köparen att åberopa andra 

påföljder såsom omleverans, hävning eller eventuellt skadestånd.
11

 

     Enligt förarbetena till köplagen ska för beräkningen tidpunkten för 

avlämnandet vara utgångspunkten. Eftersom denna tidpunkt även är avgörande för 

om fel ens föreligger synes det passande att även påföljden för fel bestäms 

härav.
12

 Detta innebär att prisförändringar mellan avlämnandet och prisavdragets 

bestämmande inte ska beaktas. Däremot ska prisförändringar mellan köpavtalets 

ingående och avlämnande beaktas. Om varan i felaktigt skick tappat i 

marknadsvärde innan avlämnandet drabbar detta säljaren, och tvärtom om 

marknadsvärdet ökat. Om köparen köpt spannmål med kvalitetsgrad 1 men istället 

fått spannmål av kvalitetsgrad 2 och priset på kvalitetsgrad 2 faller procentuellt 

mer än priset på kvalitetsgrad 1 mellan tiden för köpavtalet och avlämnandet 

medför beräkningsregeln att prisavdraget ökar.
13

 

2.3 Internationella köplagen (CISG) 

Prisavdrag regleras i art. 50 CISG och blir aktuellt när köparen väljer att behålla 

varan trots felet. Att avhjälpning skett medför inte att säljaren automatiskt undgår 

prisavdrag. Förutsatt att varan inte blivit fullständigt avtalsenlig, kan prisavdrag 

fortfarande aktualiseras eftersom art. 45(1) a ger köparen rätt att nyttja att 

påföljder i art. 46 till 52 samt att art. 45 (2) säger att köparen inte går miste om 

rätten att kräva skadestånd, om sådan grund finns, när denne gör gällande en 

annan påföljd.
14

 Art. 50 kräver som sagt att en vara är felaktig mot bakgrund av 

avtalet för att prisavdrag ska kunna göras gällande, här ifrån utesluts dock rättsliga 

och immaterialrättsliga fel eftersom felbegreppet ska läsas mot art. 35 och 36 men 

                                                           
10

 Sisula-Tulokas, Felpåföljden prisavdrag, s. 233 f. 
11

 Sisula-Tulokas, Felpåföljden prisavdrag, s. 235 
12

 Ramberg & Herre, Köplagen – En kommentar, s. 341. 
13

 Ramberg & Herre, Köplagen – En kommentar, s. 341. 
14

 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (CISG): en kommentar, s. 305 ff. 
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inte art. 41 och 42.
15

 Avhjälpande och omleverans får dock ses som de primära 

påföljderna och för det fall att säljaren genom fullgörande eller avhjälpande 

levererat en avtalskonform vara bortfaller rätten till prisavdrag,
16

 vilket beror på 

att balansen är återställd och därmed tjänar inte prisavdraget längre sitt syfte. Är 

felet enbart delvis avhjälpt så är balansen inte återställd och prisavdrag kan 

fortfarande komma i fråga. CISG reglerar dock inte vad som händer om säjaren i 

och för sig avhjälper felet till fullo men då detta inte skett utan oskäligt dröjsmål, 

vilket är ett krav för att förhindra prisavdrag. Ramberg och Herre menar att 

lösningen måste vara, mot bakgrund av tillämpningen av konventionen, att 

köparen inte bör ha rätt till prisavdrag.
17

  

     Till skillnad från skadestånd kan säljaren inte undvika prisavdrag genom att 

påvisa att det förelegat ett (ursäktligt) hinder att avlämna en avtalsenlig vara.
18

 

Däremot får inte förseningen bero på köparen eller något förhållande på köparens 

sida enl. art 45 och art. 80, vilka ska läsas ihop.
19

 Påföljderna i CISG kan generellt 

inte kumuleras. Detta innebär t.ex. att prisavdrag inte kan kombineras med 

hävning eller avhjälpande samtidigt som omleverans.
20

 Trots att rätten till 

skadestånd inte begränsas av att prisavdrag gjorts gällande kommer det att inverka 

på beräkningen av skadeståndet enligt CISG.
21

 

     Beräkningen sker, även här, genom att jämföra varans värde i felaktigt skick 

med dess värde i felfritt skick för att sedan justera priset i proportion till 

förhållandet mellan dessa två värden.
22

 D.v.s. att om varan med fel anses vara 

värd två tredjedelar av den felfria varan ska en tredjedel av det ursprungliga priset 

dras av. Normalt ska marknadspriset läggas till grund för beräkningen, vilket blir 

problematiskt då det rör sig om varor av specialkaraktär, d.v.s. vilka tillverkats 

speciellt för köparen. Värdet på den felfria varan torde vara relativt enkelt då en 

presumtion kan göras om att det avtalade värdet även är marknadsvärdet, det 

knepiga blir istället att fastställa värdet på den felaktiga varan vid tiden för 

avlämnandet. Man skiljer då mellan kvantitetsavvikelser (vilket är relativt 

                                                           
15

 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (CISG): en kommentar, s. 364. 
16

 Gorton & Hatzidaki-Dahlström, Nationell rätt och internationella köpavtal, s. 94. 
17

 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (CISG): en kommentar, s. 365.  
18

 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (CISG): en kommentar, s. 306. 
19

 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (CISG): en kommentar, s. 309. 
20

 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (CISG): en kommentar, s.310. 
21

 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (CISG): en kommentar, s. 311. 
22

 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (CISG): en kommentar, s. 364 
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okomplicerat) och kvalitetsavvikelser.
23

 Vid kvantitetsavvikelser kan avvikelsen 

bestämmas i procent och prisavdraget kan med hjälp av samma procentsats 

bestämmas proportionellt. Finns det ingen etablerad marknad för 

kvalitetsavvikelsen (ex. likt den för andrasortering av porslin) får man istället 

försöka avgöra felets allmänna betydelse genom en objektiv bedömning, vilket 

ofta ger en rent skönsmässig bedömning.
24

 Ett uppstående problem vid 

internationella transaktioner, vilket är vad CISG reglerar, är vilken marknad man 

utgår ifrån när det marknadsmässiga priset för felfri och felaktig vara ska 

bestämmas. Av vikt är att man använder samma relevanta marknad, d.v.s. samma 

plats. Detta hör inte till ämnet som avhandlas, men är inte desto mindre en 

problematisk aspekt. 

2.4 Jordabalkens reglering om avdrag på köpeskillingen 

19 § första stycket: Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer 

av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat 

förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra 

avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till 

ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på 

säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får 

anses ha utfäst. 

I ovanstående paragraf hänvisas till 4:12 Jordabalken (SFS 1970:994, cit. JB), 

varför det är lämpligt att även gå igenom vad denna paragraf säger angående 

påföljden. 12 § första stycket JB medger köparen rätt till avdrag på 

köpeskillingen, eller om skada är av väsentlig betydelse, häva köpet vid en 

försämring av fastighetens skick genom säljarens vanvård. Köparen har dessutom 

rätt till ersättning för skada. Avdrag på köpeskillingen enligt 4:12 JB medges även 

vid okända belastningar på fastigheten (ex: servitut), vilket regleras i 4:17 JB samt 

vid rådighetsfel, vilket regleras i 4:18 JB. Detta illustreras väl i NJA 1982 s. 36 

där HD säger att om offentlig myndighets beslut medför att köparen inte förvärvat 

den rådighet över fastigheten som han vid köpet hade skäl att förutsätta har 

köparen rätt till bl.a. ”nedsättning av köpeskillingen” och ersättning för skada. 

                                                           
23

 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (CISG): en kommentar, s. 368 
24

 Jfr. Sisula-Tulokas, Felpåföljden prisavdrag, s. 236 
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Intressant för denna dom är även att HD fastställde HovR:ns dom om att medge 

prisavdrag i kombination med skadestånd, något som inte tycks vara allt för 

vanligt förekommande i den praxis som jag har funnit. 

2.4.1 Beräkningsregler i jordabalken för avdrag på köpeskilling 

Regeln för beräkning av avdrag finner vi i 4:19 c JB. Den säger följande: 

19 c § Ett avdrag på köpeskillingen skall beräknas så att förhållandet 

mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid 

tidpunkten för tillträdet mellan fastighetens värde i felaktigt och i 

avtalsenligt skick. 

Detta är samma proportionella metod som vi finner i KöpL och som även ska 

tillämpas vid beräkning av prisavdrag enligt JB. Den beskrivna metoden får störst 

betydelse om värdeförhållandet ändras efter tillträdet men innan fel upptäcks. 

Denna tidsrymd är inte bara väldigt varierande utan kan även sträcka sig avsevärt 

långt. Regeln medför då att beskrivna tidsrymd inte påverkar avdragets storlek.
25

 

Karakteristiskt för prisavdraget är att just priset reduceras, avdraget täcker inga 

följdkostnader som uppkommer på grund av felet lika lite som det kan överstiga 

priset. Avdraget ger ingen ersättning för värdeskillnaden i de fall ”ett kap” är gjort 

eller då fastigheten stigit i värde efter köpet. Som exempel kan sägas att:  

Exempel: Om en fastighet med ett marknadsvärde om 1 200 000 kronor vid 

tiden för köpet är köpt för 1 000 000 kronor och den är behäftad med ett fel 

som minskar värdet med 5 % vid tiden för köpet, med 10 % vid tiden för 

tillträdet samt med 15 % vid tiden för tvisten, ska avdraget enligt 4:19 c JB 

vara 10 % av 1 000 000 kronor, d.v.s. 100 000 kronor.
26

 

I praktiken yrkar köparen ofta ersättning för reparationskostnaderna, vilket inte 

medför några särskilda problem, förutsatt att yrkandet klart håller sig inom ramen 

för vad den allmänna beräkningsregeln ger eller att säljaren vitsordar köparens 

beräkning för prisavdraget. När så inte är fallet får en skönsmässig bedömning av 

vad som ryms inom den givna ramen göras.
27

 Motiven säger enbart att vid fall av 

                                                           
25

 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal, s. 67. 
26

 Metoden används bl.a. i NJA 1988 s. 3 och NJA 1988 s. 363. Se även Hellner m.fl., Speciell 

avtalsrätt II – Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal, s. 67. 
27

 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal, s. 68. 
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en skönsmässig bedömning kan en utredning av avhjälpandekostnaderna tjäna 

som vägledning vid bestämmandet av prisavdragets storlek.
28

  Att som regel låta 

prisavdraget motsvara kostnaderna för att avhjälpa felet passar emellertid inte så 

bra om inte säljaren är skyldig att avhjälpa felet. I fall då säljaren är en 

privatperson skulle regeln ibland kunna leda till otillfredsställande resultat.
29

 

Därav får det anses vara lämnat till domstolen att bedöma om det är skäligt i det 

enskilda fallet att låta avhjälpandekostnaderna utgöra grunden för beräkningen när 

den proportionella metoden inte är tillämpbar. 

2.4.2 Beräkning av prisavdrag i praxis angående fel i fastighet. 

Praxis på fastighetsrättens område råder det ingen brist på, att HD däremot väljer 

att vara mer eller mindre informativ i sina domskäl är dock en annan fråga. 

Vägledning kan dock dras och nedan följer därmed en illustration av hur HD valt 

att tillämpa påföljden och i viss mån utveckla den. Angående prisavdrag såsom 

påföljd i jordabalken säger HD att ett prisavdrag på grund av fel ska i princip 

motsvara skillnaden mellan köpeobjektets faktiska värde och det värde det skulle 

ha haft, om felet inte hade funnits. De värden man härvid har att räkna med är de 

värden som gäller på marknaden. Vad beträffar den tidpunkt till vilken 

värderingen skall hänföra sig synes det naturliga vara att välja tidpunkten då faran 

övergår till köparen enligt 4:11 JB, d.v.s. normalt när denne tillträder fastigheten. 

HD fortsätter resonemanget med att det i många fall kan bli nödvändigt att göra en 

mer skönsmässig bedömning, varvid kostnaden för avhjälpande av felet ofta blir 

utslagsgivande. HD konstaterar även att i praxis bestäms ofta prisavdraget på just 

detta sätt.
30

 I detta fall, NJA 1988 s. 3, redovisas även HD:s syn på prisavdragets 

beräkning i relation till avhjälpandekostnaderna. HD menar att även om 

avhjälpandekostnaderna ofta används som underlag för prisavdragets storlek är 

det endast en måttstock vars lämplighet måste avgöras i det enskilda fallet. D.v.s. 

att skulle reparationskostnaden vara väsentligt högre än den värdeminskning felet 

medfört är köparen inte berättigad att kräva full ersättning för denna kostnad i 

form av prisavdrag. Om det å andra sidan kan klargöras att egendomen även efter 

en fullgod reparation skulle ha ett marknadsvärde som understiger värdet på 

motsvarande från början felfria egendom, kan prisavdraget böra bestämmas så att 

                                                           
28

 Prop. 1989/90:77, s. 65 se även 1984 s. 3 och 1988 s. 1. 
29

 Prop. 1989/90:77, s. 51. 
30

 NJA 1988 s. 3, se även NJA 1988 s. 363. 
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det ger kompensation även för denna kvarstående värdeminskning. Andra former 

av beräkningsgrunder har använts bl.a. i NJA 1984 s. 3 där beräkningen av 

prisavdraget grundas på dels en uppskattad värdeminskning enligt ett 

besiktningsutlåtande, dels avhjälpandekostnaderna och beslutade därefter ett 

skäligt prisavdrag för de rötskador på en fastighet, vilka felet gällde. I ett annat 

fall, NJA 1983 s. 858, har den proportionella metoden med fördel använts av HD, 

där uppgift om fastighetens areal varit felaktig godtogs köparens uppgifter om 

tomtpriset och beräknades enligt följande; beloppet har beräknats efter ett 

tomtmarksvärde av 55 kr/m
2
 jämte kostnad för planering av tomt efter ett värde av 

15 kr/m
2
. Eftersom arealen om 1080 m

2
 visade sig vara 891 m

2
 var differensen 

mellan avtalad areal och faktisk areal 189 m
2
. Därmed var ett avdrag om 13 200 

kronor skäligt. I NJA 1979 s. 790 utgjordes istället beräkningen för prisavdrag av 

en skönsmässig bedömning, vari vittnesmålet från en fastighetsmäklare om 

fastighetens reducerade pris om 5 000 kr fick anses som skäligt. Sålunda köpte 

HD argumentet att fastigheten troligen betingat ett omkring 5 000 kronor lägre 

belopp om den saknat vatten och avlopp och lade detta till grund för avdragets 

storlek utan vidare utvecklig om skälen därför. 

2.4.3 Avkastningsränta 

Ett problem som uppkom i den praktiska tillämpningen av prisavdraget som 

påföljd blev frågan om ränta ska medges, då inget nämns om detta i lagtexten. 

Detta blir aktuellt då köpeskillingen till fullo redan är erlagd och prisavdrag 

medges alt. blir aktuellt först senare. Denna fråga blir intressant som en del i ledet 

för prisavdragets utveckling. I ett fall angående fel i fastighet hänvisade HD till 

förarbeten och menade att bestämmelsen angående påslag av avkastningsränta vid 

hävning analogivis även ska tillämpas på prisavdrag när betalning ska återgå 

delvis, detta blir främst aktuellt då köpeskillingen betalats i sin helhet och det 

därefter blir bestämt att prisavdrag ska utgå.
31

 Senare har HD utvecklat hur 

avkastningsräntan kan komma in i bilden genom NJA 1988 s. 363 där det sägs att 

antingen bestäms prisavdraget till ett belopp som motsvarar 

reparationskostnaderna vid köpetillfället, varvid köparen tillgodoräknas 

avkastningsränta, eller också sätts prisavdraget till att motsvara vad det vid tiden 

                                                           
31

 NJA 1985 s. 352. 
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för t.ex. ansökningen om stämning skulle kosta att reparera fastigheten till felfritt 

skick, utan avkastningsränta. Det bör därför stå öppet för part som yrkat 

prisavdrag enligt den faktiska reparationskostnaden att inom ramen för det 

beloppet i andra hand yrka prisavdrag med tillträdet som värdetidpunkt jämte 

avkastningsränta från samma tidpunkt. I praktiken resulterar dock dessa båda fall i 

att köparen ”ligger ute med” delar av köpeskillingen för att rätt till 

avkastningsränta ska uppkomma. Bedömningen om att köparen torde vara 

berättigad till ränta på belopp som återbetalas till följd av regeln om prisavdrag 

enligt 2 § andra stycket räntelagen (SFS 1975:635) ränta kom även att nämnas i 

lagmotiven senare samma år.
32

 

2.5 Standardavtal 

 

För köp av lös egendom finns åtskilliga standardavtal. Ett mycket spritt sådant är 

NL, Nordiska Leveransbestämmelser, och NLM, som inkluderar montage av 

produkten.
33

 Dessa avtal är utformade av den nordiska maskindustrin, i Sverige 

representerade av Teknikföretagen. Säljaren har här en långtgående rätt att 

avhjälpa fel. I de fall då säljaren underlåtit att avhjälpa felet inom skälig tid, från 

tidpunkten då felet påkallats av köparen, har köparen en rätt enligt att kräva 

prisavdrag med högst 20 procent av kontraktsumman.
34

 För denna påföljd krävs 

dock att köparen efter dröjsmål med avhjälpandet skriftligen utsatt en särskild 

tidsfrist och att leverantören trots detta ändå inte fullgjort sina skyldigheter.
35

 Här 

kan tänkas att skadestånd då vore mer förmånligt att åberopa för beställaren, men 

även ersättningsskyldigheten vid skadestånd är begränsad till 20 procent av 

kontraktsumman, och begränsad till fall där köparen hävt köpet.
36

 

 

                                                           
32

 Förslag till lag om ändring i jordabalken, Prop. 1989/90:77, s. 65 se även NJA 1985 s. 352. 
33

 Jfr NJA 1949 s. 609, NJA 1969 s. 285 och NJA 1974 s. 660, där äldre versioner av detta 

standardavtal åberopats. Munukka i Perméus & Lindberg, IT-avtal, s. 18, anger att standardavtalet 

torde ha varit så inarbetat i verkstadsbranschen redan på 1960-talet att det kunde förväntas att 

svenska parter i branschen skulle ha haft kännedom om det (i motsats till en jugoslavisk motpart 

såsom var fallet i 1969 års avgörande). Jfr även Gorton & Hatzidaki-Dahlström, s. 108. Denna 

standardavtalskommentar avser den föregående versionen av NLM, NLM 02. Det kan emellertid 

antas att de ståndpunkter som anförs i kommentaren har bäring på den senaste versionen. 
34

 NL 09, p. 32, st. 1. NLM 10, p. 65 st. 1. 
35

 Jfr Gorton & Hatzidaki-Dahlström, s. 115 
36

 NL 09, p. 32 st. 2. NLM 10, p. 65 st. 2. Jfr Gorton & Hatzidaki-Dahlström, s. 115 
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Ett annat vanligt standardavtal är ABM 07. Det är avsett att tillämpas på köp av 

byggmaterial. Ett annat standardavtal avsett att tillämpas där det allmänna är 

beställare, ALOS 05. I båda dessa föreskrivs en rätt till prisavdrag,
37

 som inte är 

maximerad, vilket således överensstämmer med den dispositiva ordningen. I 

överensstämmelse med dispositiv rätt får prisavdrag inte tillgripas förrän säljaren 

beretts möjlighet att avhjälpa felet. I båda dessa standardavtal är rätten till 

skadestånd begränsad, till 15 resp. 20 procent av köpeskillingen.
38

 I ALOS 05 är 

rätten till skadestånd begränsad till fall där köparen hävt köpet, medan en allmän 

rätt till skadestånd vid fel stadgas i ABM 07. 

     Avtal 90 version 2008 är avsedd att tillämpas på systemleveransavtal.
39

 Dessa 

kan jämföras med köp, men också med totalentreprenad.
40

 Någon direkt 

bestämmelse om prisavdrag finns inte, men enligt p. 15.2 är parts 

skadeståndsansvar begränsat till 15 procent av kontraktssumman, exkl. 

prisavdrag, räntor och viten. Härav följer motsatsvis att avtalsförfattarna tänkt sig 

att prisavdrag ska kunna utgå. 

3. Entreprenad 

Prisavdrag återfinns i ett av de vanligaste standardavtalen för entreprenader, d.v.s. 

i AB 04. I AB 04 5:18 2 st. sägs att beställaren kan, om inte felet avhjälps, vara 

berättigad till prisavdrag. Prisavdraget är även här sekundär till avhjälpande. 

Påföljden är även lik den köprättsliga konstruktionen på så vis att ingen 

förutsättning utöver fel och entreprenörens möjlighet att först avhjälpa felet krävs 

för att åberopa påföljden. Den beräknas även här efter den proportionella 

metoden, d.v.s. skillnaden mellan värdet på entreprenaden i kontraktsenligt 

respektive felaktigt skick. Beloppet får dock inte understiga den besparing 

entreprenören gjort genom det felaktiga utförandet. Enligt denna artikel ska två 

beräkningar således göras. Först ska en beräkning av avdraget enligt den 

proportionella metoden göras. Utöver detta ska en beräkning om vad 

entreprenören kan ha tänkts tjäna på att göra tjänsten felaktig göras, eftersom 

avdraget inte får understiga en sådan förtjänst. Denna jämförelse kan främst 

tänkas vara värdefull då felet består i att entreprenören använt ett billigare 

                                                           
37

 ABM 07, p. 22. ALOS 05, p. 22, st. 1 b).  
38

 ABM 07, p. 24. ALOS 05 p. ALOS 05 p. 22, st. 3. 
39

 Perméus & Lindberg, IT-avtal, s. 106. 
40

 Perméus & Lindberg, IT-avtal, s. 106. 
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material än avtalat. Det är då även rimligt att anta att det var just detta beteende 

man ville motarbeta.  

4. Konkurslagen (SFS 1987:672, cit. KL) 

Enligt KL 14:4 första stycket bestämmer rätten förvaltarens storlek på arvodet. 

Vilken bedömning som ska ske finner vi vägledning om i 14:4 andra stycket;  

Arvodet får inte bestämmas till ett högre belopp än som med hänsyn till det 

arbete som uppdraget har krävt, den omsorg och skicklighet varmed det har 

utförts samt boets omfattning kan anses utgöra skälig ersättning för 

uppdraget.  

Tidsåtgången för uppdraget är en naturig utgångspunkt vid bedömning av arvodet, 

men genom denna formulering i lagtexten kommer andra faktorer alltjämnt att 

tillmätas betydelse.
41

 Det ankommer därmed, enligt KL, förvaltaren att visa att 

begärt arvode är skäligt samt att redovisa tillräckligt underlag för 

arvodesbedömning.
42

 Prövningen av själva arbetsmängden innehåller dock ingen 

skälighetsprövning, så om förvaltaren har utfört det nedlagda arbetet utan 

anmärkning ska ersättning bestämmas till yrkat belopp.
43

 Har förvaltaren däremot 

yrkat ersättning för uppgifter som inte ankommer på denne eller har en orutinerad 

förvaltare redovisat en arbetsmängd, som på grund av dennes orutin, inte 

motsvarar resultatet och där en rutinerad förvaltare skulle ha åstadkommit ett 

bättre resultat på mindre tid ska arvodet reduceras i motsvarande mån.
44

 

     Det kan klart ifrågasättas vad denna regel har med prisavdrag att göra då det 

inte talas om någon proportionell nedsättning av arvodet i förhållande till 

värdeminskning p.g.a. fel. Anledningen till att jag funnit det intressant i detta 

arbete är HD:s språkbruk i förhållande till regeln. I NJA 2003 s. 99 säger HD att 

”[o]m samrådsplikt anses ha förelegat blir nästa fråga om L.B:s 

konkursförvaltararvode ska sättas ned”, denna nedsättning hänvisas till 14:4 KL. 

HD fortsätter med en förklaring att det ingår en skyldighet att i vissa fall höra 

tillsynsmyndigheten i förvaltarens plikter, därmed tjänas det viktiga ändamålet att 

förvaltaren får ett gott beslutsunderlag. En sanktionering av skyldigheten genom 

                                                           
41

 Palmér & Savin, Konkurslagen – En kommentar del II, s. 14:18. 
42

 Palmér & Savin, Konkurslagen – En kommentar del II, s. 14:18. 
43

 Palmér & Savin, Konkurslagen – En kommentar del II, s. 14:19. 
44

 Palmér & Savin, Konkurslagen – En kommentar del II, s. 14:19. 
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en möjlighet till avdrag på arvodet främjar att den iakttas. HD talar alltså om ett 

avdrag på arvodet samt att arvodet ska sättas ned i.o.m. att fel föreligger då 

förvaltaren inte iakttagit sina förpliktelser. Nedsättning om 40 000 (exkl. 

mervärdesskatt) beslutades av TR:n och fastställdes slutligen av HD såsom 

”skäligt förvaltararvode”, vilket resulterade i ett arvode om 710 000 kronor istället 

för 750 000 kronor. Det anges inte huruvida felet varit väsentligt eller huruvida en 

ekonomisk skada i skadeståndsrättslig mening förelegat utan påminner mer till sin 

karaktär och HD:s tankesätt om Mäklarlagens 24 § angående nedsättning av 

arvodet. Språkbruket ”nedsätta det yrkade arvodet” användes även i NJA 1995 s. 

627 där fråga var om förvaltaren varit oaktsam i utövandet av sitt uppdrag när ett 

avtal om rörelseöverlåtelse inte innehöll en retroaktiv skyldighet att svara för 

personalkostnader.  

     Liknande begrepp, ”ersättning av arbete sätts ned”, används i HovR:ns praxis. 

I RH 1996:21 fann HovR:n att konkursförvaltaren brustit i omsorg vid utövande 

av sitt uppdrag då förvaltaren inte följt de tidsfrister som anges i KL. ”Den 

omständigheten att det i efterhand kan konstateras att en försening faktiskt sett 

inte medfört några rättsförluster för borgenärerna innebär inte att förseningen kan 

anses godtagbar. Inte heller kan det förhållandet att tingsrätten mer eller mindre 

regelmässigt brukar bevilja anstånd med en viss åtgärd anses innebära att det är 

ursäktligt av förvaltaren att själv tillåta sig en försening.”
45

 HovR:n ansåg det 

därför skäligt att den begärda ersättningen för arbete sätts ned från 17 500 kronor 

till 15 000 kronor. Ett liknande scenario förelåg i RH 1996:134 där HovR:n 

konstaterar att ”…redovisade överväganden talar för att det begärda arvodet bör 

nedsättas i en inte oväsentlig omfattning.” HovR:n fann det därav ”skäligt” att 

bestämma förvaltararvodet till ett 20 000 kr (exklusive mervärdesskatt) lägre 

belopp än det yrkade.
46

 

5. Paketreselagen (SFS 1992:1672) 

Lagen är tillämplig mellan researrangörer å ena sidan och resenärer å andra sidan. 

Likt mäklarlagen är denna lag tillämpbar på såväl privatpersoner (d.v.s. 

konsumenter) på resande fot som affärsresenärer (kommersiellt), även om den 

bara är tvingande till konsumenters förmån enligt 4 §. Fel i resan regleras i 15 och 
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16 §§. Medan 15 § reglerar en typ av avhjälpande i det att arrangören ska ordna 

lämpliga ersättningsarrangemang, reglerar 16 § rätten till prisavdrag för de fall 

som inte täcks av 15 §. Prisavdraget utgår även i denna reglering strikt, d.v.s. att 

det inte spelar någon roll om felet beror på arrangören eller inte. Däremot kan 

arrangören undvika skadestånd genom att visa att felet låg utanför dennes 

kontrollansvar.
47

 Arrangören av paketresan har ansvar för att avtalet fullgörs, 

vilket gäller även för de tjänster som ska utföras av underleverantörer såsom 

flygbolag, hotell och utflyktsarrangörer m.fl. Detta förutsätter dock att resebyrån 

står som part i avtalet vilket, i vart fall enligt Grobgeld och Norin, sällan är 

fallet.
48

 Prisavdragets praktiska tillämpning enligt paketreselagen kommer 

illustreras av några rättsfall från Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Dessa 

rättsfall berör visserligen konsumenter, men får anses tillämpliga som vägledning 

även i kommersiella sammanhang såvida inte annat avtalas. 

     I ARN 1998-1990 hade en resenär deltagit i en två veckors resa till 

Maldiverna, där halva resan bestod av en dyksafari. Denna safari fick avbrytas 

efter tre dagar p.g.a. att besättning och passagerare insjuknat i salmonella. 

Eftersom det inte var aktuellt med en ersättningsresa enligt 15 § paketreslagen, då 

felet var av annan karaktär, hade resenären rätt till prisavdrag och ev. skadestånd 

enligt 16 §. Nämnden ansåg att vid en paketresa där hälften av restiden utgörs av en 

dyksafari får möjligheten till dykning anses vara väsentlig för resenären. Att 

dyksafarin avbröts anser nämnden vara en försämring av paketresan som utgör 

grund för prisavdrag. Skäligt prisavdrag får anses vara 3 000 kronor. Ordinarie pris 

var 13 295. Vidare medgavs resenären skadestånd för kostnader som uppkommit i 

samband med sjukvård för salmonella, då båtens sanitära förhållanden låg inom 

arrangörens kontroll. Vi kan här se att samspelet mellan prisavdrag och skadestånd, 

resenären fick först tillbaka delar av köpeskillingen för resan eftersom den var 

behäftad med fel, samtidigt som felet låg innanför arrangörens kontroll och därför 

medgav rätt till skadestånd på kostnader till följd av felet. Det görs en klar 

distinktion vid dessa två bedömningar i rättsfallet. Vid ett senare fall, ARN 2001-

6029, rör det sig om ett bagage vilket blivit 2 dagar försenat i samband med 

flygning till resmålet. . Nämnden framhöll att prisavdrag, i motsats till skadestånd, 

utgår "strikt", dvs. oavsett om det beror på arrangören eller inte att prestationen har 
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blivit felaktig, och konstaterar att arrangören av paketresan har ett helhetsansvar 

för arrangemanget. Bagageförsening utgör ett fel i den avtalade tjänsten, vidare 

tog nämnden med i bedömningen av storleken på avdraget att det förelegat brister 

i service och bemötande från reseledaren på plats och bestämde prisavdraget till 

sammanlagt 1 000 kronor. I ARN 2011-6557 hade nämnden att bedöma 14 

ärenden riktade mot samma arrangör för samma resmål under samma säsong. 

Nämnden konstaterade att inget hindrar att ersättning utgår för sådana skador som 

utgör en försämring i resan kan ges även i form av ett prisavdrag.
49

 Vid en samlad 

bedömning av alla brister, som uppkommit under resan samt de omständigheter 

som förelegat före avresan, fann nämnden att resenärerna genom detta i väsentliga 

delar fått sin semester förstörd. Därav medgavs ett prisavdrag motsvarande 75 % 

av den ursprungliga resans pris.  

 

6. Prisavdrag i konsumenträtten 

Trots att min undersökning gäller möjlighet till prisavdrag vid kommersiella 

kontraktsbrott är konsumentlagstiftningen av intresse och jag anser att det inte är 

försvarbart att bortse från den eftersom praxis vid flera tillfällen rörande tjänster 

konstaterat att när annan tillämplig lagstiftning saknas ligger det ändå nära till 

hands att hämta vägledning från konsumentlagstiftningen och då främst 

konsumenttjänstlagen.
50

  

     Både Konsumenttjänstlagen (1987:716) och Konsumentköplagen (1990:932) 

är tvingande till sin karaktär för påföljdssystemet enligt dess 3 §, det föreligger på 

så vis inget hinder att avtala förmånligare för konsumenten. Sisula-Tulokas talar 

om konsumenträttens prisavdrag som införandet av ett till priset begränsat 

objektivt ansvar för bl.a. icke värdepåverkande fel, eftersom värderingsnormen 

ska vara felets betydelse för konsumenten, och menar att denna påföljd har ganska 

lite att göra med köplagens traditionella prisavdrag.
51

 Görs denna bedömning sett 

enbart utifrån vilken beräkningsmodell som används och bortses från påföljdens 

allmänna karaktär, kommer vi nedan märka att Sisula-Tulukas i vart fall har till 

hälften rätt. Konsumenttjänstlagens beräkningsmodell avviker klart från 
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köprättens proportionella modell, samtidigt som konsumentköplagen bygger på 

den proportionella modellen och därmed är ganska lik köplagens prisavdrag. 

6.1 Konsumenttjänstlagen 

För att omfattas av konsumenttjänstlagen (KtjL) måste enligt dess 1 § första 

stycket avtalad tjänst avse antingen arbete på lösa saker, arbete på fast egendom, 

på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta 

saker. Dock innefattas inte behandling eller förvaring av levande djur. Tjänsten 

måste vidare utföras av en näringsidkare åt en konsument för att lagen ska vara 

tillämplig. Av detta kan utläsas att KtjL i huvudsak reglerar materiella tjänster och 

att visst inslag av immateriella tjänster accepteras så länge det förra dominerar,
52

 

medan rena sysslomannauppdrag klart faller utanför lagens tillämpningsområde.
53

 

     Prisavdrag i KtjL är en sekundär påföljd till avhjälpande (21 § första stycket). 

Det kan dock ses som en primär påföljd i de fall då avhjälpande inte är möjligt 

eller inte har påbörjats, ev. på den grund att ingen av parterna är intresserade av ett 

avhjälpande av felet. 20 § medger två andra situationer i vilka avhjälpande kan 

falla bort som påföljd, nämligen att näringsidkaren inte är skyldig att avhjälpa 

felet eller i situationer där konsumenten har rätt att vägra näringsidkarens 

avhjälpande. Avhjälpande måste även ske inom skälig tid enligt 20 §. Likt 

köplagen är prisavdraget inte underkastad någon ytterligare förutsättning än de 

som nu nämnts. Felet behöver inte vara väsentligt, säljaren behöver inte ha förfarit 

culpöst och inslag av force majure är irrelevanta för denna påföljd.
54

 Påföljden 

förekommer här, likt tidigare lagtexter, endast vid fel. Det står inte att finna som 

påföljd vid dröjsmål (25 §) 

     Vid en departementsutredning gällande om KtjL borde utvidgas till andra 

tjänster anförde B. Bengtsson följande:  

”Enligt motiven till lagen kan den tillämpas analogt vid en rad andra 

tjänster: behandling av person, undervisning, skötsel och behandling av djur 

samt rådgivnings- och provningsverksamhet. HD har i rättsfallet NJA 2002 

s. 644 tillämpat lagens regler om avbeställningsrätt analogt vid avtal om 

kursundervisning. I ARN:s praxis har analog tillämpning förekommit i 
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åtskilliga fall beträffande utbildning och kursundervisning, frisörtjänster och 

skönhetsvård. ARN har också åberopat KtjL:s regler om fackmässigt 

utförande av tjänsten samt hävning och prisavdrag när det gällt 

flyttningsuppdrag.”
55

  

Vad angår sådana tjänster vilka innefattas i begreppet ”behandling av person”, 

som sjukvård, tandvård, skönhetsvård, fotvård, hårfrisering, tatuering, massage 

och liknande, rekommenderas också en analog tillämpning i KtjL:s motiv.  

Bengtsson menar att beräkningen av prisavdrag enligt 22 § kan vara lämplig, 

kanske även när priset som vid sjuk- och tandvård bestäms enligt särskild taxa.
56

  

     Vidare framgår av Bengtssons redogörelse att vissa allmänna villkor, 

utarbetade i samråd med Konsumentverket, gäller för medlemmar i Sveriges 

Privattandläkarförening (omkring 95 % av alla privata tandläkare). I dessa villkor 

står att vid felaktig tjänst; om avhjälpande inte kommer i fråga eller inte sker utan 

dröjsmål får patienten kräva prisavdrag eller häva avtalet samt begära ersättning 

för skada.
57

 Med tanke på omfattningen av berörda tandläkare är det inte långsökt 

att säga att ett sådant prisavdrag utgör branschpraxis vid privattandvården. 

6.1.1 Prisavdragets beräkning   

22 §  Ett prisavdrag skall motsvara vad det kostar konsumenten att få felet 

avhjälpt, bortsett från sådana kostnader som avses i 20 § fjärde stycket 

andra meningen. Om ett på detta sätt beräknat prisavdrag är oskäligt stort i 

förhållande till den betydelse som felet har för konsumenten, skall 

prisavdraget i stället svara mot felets betydelse för konsumenten. 

     Avser tjänsten förvaring, skall prisavdraget alltid svara mot felets 

betydelse för konsumenten. 

De kostnader som borttas enligt 20 § fjärde stycket andra meningen är sådana 

kostnader vilka skulle uppkommit även om tjänsten utförts felfritt eller, om felet 

härrör från olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, sådana kostnader för 

ersättandet av material som konsumenten enligt avtal för tjänsten hade att 

tillhandahålla och bekosta. Som vi kan se avviker KtjL:s huvudregel för 
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beräkningen markant från de tidigare beräkningsgrunderna.
58

 Istället för att göra 

avdrag för en värdeminskning och därmed beräkna förhållandet mellan varans 

värde i felaktigt och avtalsenligt skick, så att detta motsvarar förhållandet mellan 

det nedsatta och det avtalsenliga priset, ska avdragets storlek motsvara 

kostnaderna för avhjälpande. Från denna beräkning görs undantag att 

avhjälpandekostnaderna inte får vara oskäligt höga i förhållande till värdet för 

konsumenten att få felet avhjälpt. Detta undantag torde rimligtvis bero på att 

säljaren enligt 20 § inte är skyldig att avhjälpa ett fel om kostnaderna därför är 

oskäligt höga i förhållande till konsumentens nytta av ett avhjälpande. Det vore då 

orimligt att medge ett prisavdrag vilket motsvarar sådana skäliga kostnader vilka 

redan näringsidkaren ska anses skyddas från. Vid sådana tillfällen ska istället en 

skälighetsbedömning om felets värde för konsumenten göras, d.v.s. en 

skönsmässig bedömning.
59

  

Exempel: En bil i blå metallic är beställd för 140 000 kronor. När köparen 

erhåller bilen är den lackerad i vanlig blå färg (d.v.s. inte metallic). 

Kostnaden för omlackering är 30 000 kronor medan värdet av felet för 

köparen är enbart det tillägg på 10 000 kronor vilket köparen betalat för att 

få bilen metallic-färgad. Prisavdraget blir då 10 000 kronor. 

Regeln om felets betydelse för konsumenten torde komma till användning även 

vid tillfällen då ex. en antik möbel har målats i strid med avtalet. Den gamla 

målningen kan då inte återställas. Det finns alltså ingen möjlighet att avhjälpa i 

egentlig mening.
60

 Vid sådana tillfällen är det dock troligt att 

skadeståndsregleringen är mer förmånlig, förutsatt att dess rekvisit är uppfyllda. 

     Varför KtjL är uppbyggd på ett så avvikande vis förklaras till viss del med att 

det är den mest praktiska metoden för att beräkna den minskning av tjänstens 

värde som felet medför. Härtill anfördes att den valda beräkningsmetoden ter sig 

naturlig då näringsidkaren i regel är skyldig att avhjälpa felet, varför hen ska anses 

skyldig att täcka kostnaderna för att annan avhjälper felet i hens ställe för det fall 

att avhjälpande inte sker av näringsidkaren själv.
 61

 Vid beräkningen ska därmed 

avhjälpandekostnaderna ligga till grund, närmare om detta sägs det i förarbetena 
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att vid beräkningen för vad det skulle kosta att få felet avhjälpt ska det minst 

kostnadskrävande sätt som konsumenten kan anses vara skyldig att godta utgöra 

prisavdraget.
62

 Detta kan låta hårt, men i realiteten innebär detta att prisavdraget 

är tänkt att motsvara vad det normalt kostar att avhjälpa felet om konsumenten 

vänder sig till en annan fackman på området för att få felet avhjälpt. Det finns 

därmed ingen relation till den näringsidkares, vilken obligationsrättsligt svarar för 

felet, hypotetiska beräkning om vad felet skulle kunna kosta för att denne ska 

avhjälpa detsamma.
63

 Vidare ska enligt förarbetena prisavdraget täcka rese- eller 

transportkostnader, såvida det inte rör sig om långa avstånd trots att det finns en 

annan fackman på närmare håll, samt egna kostnader som konsumenten kan 

komma att få på grund av felet, såsom förlorad arbetsinkomst om konsumenten 

skäligen kan ansetts tvungen att ta ledigt från arbetet för att få felet avhjälpt.
64

 För 

det fall att det visar sig bli ett oskäligt stort prisavdrag med denna bedömning ska 

prisavdraget istället motsvara vad det är värt för konsumenten. Enligt motiven ska 

man i detta läge inte försöka sig på en fingerad skälighetsbedömning vilken skulle 

krävas för att göra en bedömning enligt köprättens proportionella metod i detta 

läge, utan gå direkt till en skälighetsbedömning av värdeminskningen.
65

 En 

skönsmässig bedömning kan påfordras även i andra lägen. En prestation kan vara 

felaktig utan att för den skull vara mindre värd än en avtalsenlig prestation. 

Konsumenten ska inte bara ha rätt att kräva ersättning för resultat vilka är sämre 

utan även de som är annorlunda. Som ett exempel här för ger motiven följande 

scenario: 

 

Antag att en konsument av en entreprenör beställer fasadbeklädnad av 

konsumentens villa. Parterna kommer överens om att rundhuggen 

kalksandsten ska användas för ändamålet. Entreprenören använder dock av 

misstag tvärhuggen sten, som enligt konsumenten inte alls är lika 

tilltalande.
66

  

Prisavdrag bör enligt motiven kunna utgå även om det inte föreligger någon 

värdeminskning vilken kan skattas i pengar. Villan kommer inte kosta mer i 
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underhåll och felet ger inte en lägre köpeskilling vid försäljning, likväl ansåg 

utredningen att det faktum att prestationen är kontraktstridig ska ge rätt till visst 

prisavdrag.
67

 Lagstiftaren medger att det felaktiga, objektivt sett, är mindre värt än 

om det varit felfritt, varför prisavdraget i så fall borde svara mot 

värdereduktionen.
68

 Den skönsmässiga bedömningen torde vara lika knepig här 

som vid en motsvarande bedömning i köprätten, varvid domstolen ställs inför 

samma problematik att uppskatta ett skäligt avdrag utan det material som ligger 

vid bordet. 

6.1.2 Prisavdrag vid förvaring 

I 22 § andra stycket görs en avvikelse i beräkningsgrunden för förvaringstjänster. 

Dessa ska direkt beräknas utifrån vilket värde felet har för konsumenten. I sig är 

detta logiskt med tanke på arten av tjänst. Ett uppdrag om förvaring kan sträcka 

sig över lång tid och det kan vara svårt att upptäcka felet innan ett sådant uppdrag 

avslutas alt. så avslutas uppdraget när felet upptäcks. Det kan även vara svårt, om 

inte omöjligt, att avhjälpa ett fel i förvaring och därmed utgå från 

avhjälpandekostnaderna. I motiven sägs här att det blir en fråga om att uppskatta 

hur mycket lägre värde näringsidkarens prestation har för konsumenten jämfört 

med om den varit felfri.
69

 Förvaringen ska vara felfri under hela perioden som 

tjänsten pågår. Har förvaringen under en tid skett på ett sådant sätt att tjänsten är 

felaktig, är konsumenten alltid berättigad till ett prisavdrag enligt 21 § första 

stycket.
70

       

6.2 Konsumentköplagen (SFS 1990:932, cit. KkL) 

Lagens tillämplighet uppställer två rekvisit, för det första ska det vara fråga om 

köp av lösa saker eller i tillämpliga delar byte av lösa saker, för det andra ska 

säljaren vara näringsidkare eller i vart fall förmedlas av en näringsidkare för 

säljarens räkning och köparen en konsument (1§). Vidare, i 2 §, omfattas även de 

fall när en beställning av en vara som ska tillverkas är gjord, medan de fall där en 

tjänst utgör en övervägande del av näringsidkarens förpliktelser faller utanför 
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lagens tillämplighet. Lagen är tvingande till konsumentens förmån, om inget annat 

anges specifikt i paragraferna (3§) 

     Prisavdrag ställs upp bland de möjliga påföljderna vid fel i varan enligt 20 §, så 

även vid rådighetsfel (22 a §). Prisavdraget i sig regleras dock närmare i 28 § där 

det klart framgår att den även i KkL är en sekundär påföljd som kan åberopas 

endast när avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga alt. inte sker inom 

skälig tid alt. inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen. I vissa situationer 

kan dock prisavdraget bli en primär påföljd. Ett sådant fall är när avhjälpande eller 

omleverans inte är möjligt eller av annan anledning inte kommer i fråga.
71

 Det kan 

även vara ett sådant fall att konsumenten haft rätt att vägra godta omleverans eller 

avhjälpande, exempelvis för att det orsakar en väsentlig olägenhet för 

konsumenten (26 §). Rätten till prisavdrag är enligt motiven avsedd att vara ett 

alternativ till hävning och kan med fördel användas när köparen vill behålla den 

felaktiga varan. Prisavdraget är framför allt avsett av lagstiftaren att kompensera 

för mindre fel och i de fall påföljden kommer till användning får den effekten av 

att begränsa behovet till mer ingripande påföljder såsom hävning.
72

 Rätten till 

prisavdrag utesluter dock inte att köparen dessutom kan ha rätt till skadestånd på 

grund av felet, sådant skadestånd får dock inte omfatta vad som kompenseras av 

prisavdrag. 

6.2.1. Beräkning för prisavdragets storlek enligt KkL 

KkL:s beräkningsregel för prisavdragets storlek finner vi i 28 § första stycket. 

28 § Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker 

inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig 

olägenhet för köparen, får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet 

eller häva köpet enligt 29 §. 

Regeln är mycket mer kortfattad än i någon av de tidigare regleringarna för 

beräkning, då allt som här sägs är att prisavdraget ska svara mot felet. Enligt vad 

som sägs i förarbetena innebär detta att prisavdraget ska beräknas på objektiva 

grunder och svara mot skillnaden i värde vid tiden för avlämnandet mellan en vara 
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i avtalsenligt skick och den felaktiga varan.
73

 Detta innebär att den proportionella 

metod vilken används i såväl KöpL som JB ska tillämpas även vid konsumentköp. 

Vid denna bedömning säger motiven att det ligger i sakens natur att en sådan 

beräkning ofta måste ske på ett ganska schablonmässigt sätt.
74

 Lagstiftaren får 

antas mena att en mer eller mindre skönsmässig bedömning i många fall kommer 

bli nödvändig. En illustration härav finner vi i ARN 2000-2443, där frågan gällde 

en utlovad AC vilken saknades vid köpet av en sju år gammal bil. Avhjälpande 

ansågs av nämnden bli oskäligt för säljaren (enligt 26 § KkL), varför ett 

prisavdrag ”med skäligt ansedda” 6 000 kr ansågs vara berättigat istället. 

7. Immateriella tjänster 

Detta stycke behandlar avtal mellan uppdragstagare och uppdragsgivare om 

utförande av en immateriell tjänst. Vad som exakt menas med immateriell tjänst 

är inte helt klart, men enligt Hellner blir begreppets bestämning huvudsakligen 

negativ: det beskriver uppdrag vilka inte är knutna till fysiska föremål, såsom 

uppdrag till revisorer, mäklare, advokater, bevakningsföretag, 

fondkommissionärer och konsulter av diverse slag.
75

 Även en 

överlåtelsebesiktning på fastighet är att betrakta som en immateriell tjänst.
76

 Det 

kan röra sig om uppdrag att uppnå ett visst resultat eller vara ett uppdrag bestämt 

av uppgift och tim (omsorg). Dessa uppdrag regleras av avtal av varierande 

omfattning. Det finns dock inga regler i avtalslagen som bestämmer vilka 

påföljder en parts avtalsbrott får. Man får istället använda sig av okodifierade 

avtalsrättsliga principer, vilka inte bara är svåra att identifiera utan även svåra att 

uttala sig säkert om.
77

 

7.1 Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666, cit. Mäklarlagen) 

Mäklarlagen är tillämpbar både vid konsumentavtal och vid kommersiella avtal, 

däremot är lagen tvingande till konsumentens förmån enligt 4 §. 
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24 § Fastighetsmäklarens ersättning kan sättas ned om mäklaren vid 

uppdragets utförande har åsidosatt sina skyldigheter mot köparen eller 

säljaren. Detta gäller dock inte om åsidosättandet är av ringa betydelse. 

Mäklaren ska med andra ord inte erhålla full provision om inte tjänsten utförts på 

ett riktigt sätt, orsaken till åsidosättandet är irrelevant. På denna punkt finns klara 

likheter med köplagens prisavdrag (37 § KöpL). Det krävs vidare inte att någon 

har lidit ekonomisk skada för att prisavdrag på tjänsten ska kunna ske. Vidare 

torde nedsättning kunna ske om uppdraget inte utförts på ett tillfredställande sätt, 

även om bristerna inte varit tillräckliga för att mäklaren ska anses ha begått ett 

brott mot god mäklarsed.
78

 Ytterligare fall på när nedsättning ska ske är bl.a. då 

mäklaren försummar att upplysa uppdragsgivaren om kända eller misstänkta 

brister i motpartens betalningsförmåga.
79

 Någon nedsättning torde däremot inte bli 

aktuell om mäklarens underlåtenhet vid upprättandet av handlingar beror på att 

säljaren väljer att själv upprätta sådana handlingar, möjligen i syfte att söka 

undvika att utge provision.
80

 I förarbeten förklaras tanken därom med att:  

”Möjligheterna att sätta ned ersättningen bör dock enligt min mening inte 

vara begränsade till sådana situationer där mäklarens försummelse har 

föranlett en skada för köparen eller säljaren. Skadeståndsregeln bör 

kompletteras med en allmän bestämmelse om prisavdrag oavsett om 

köparen eller säljaren tillfogats någon skada. Som exempel på en situation 

då bestämmelsen kan bli tillämplig kan nämnas det fallet att mäklaren efter 

att ha sammanfört parterna helt underlåter att hjälpa dem med att upprätta de 

handlingar som behövs för överlåtelsen. Om parterna själva klarar av att 

göra detta, har det inte uppkommit någon ekonomisk skada till följd av 

mäklarens försummelse.”
81

 

I förarbetena menades vidare att möjligheten att jämka ersättningen när mäklaren 

har varit försumlig därmed ska innebära en press på mäklaren att iaktta sina 

skyldigheter mot köpare och säljare vid utförande av uppdraget. Det skulle 

emellertid inte vara förenligt med det praktiska livets krav att nedsättning 
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aktualiseras även vid en försummelse av bagatellartat slag.
82

 Nedsättningen ska 

därför vara utesluten endast när försummelsen är av ringa betydelse.
83

 Detta ger 

dock för handen att nedsättningen i vart fall partiellt är tänkt som en sanktion för 

det fall att mäklaren brister i sina skyldigheter. Detta tankesätt står dock inte att 

finna i motiven för prisavdrag i köprättslig mening och får antas utgöra ett 

frångående från det klassiska begreppet. 

     Nedsättning av arvodet kan alltså ske även vid åsidosättande mot annan än 

uppdragsgivaren, vilken får sägas utgöra något av en särart. I praktiken torde det 

vara ovanligt att uppdragsgivaren kan erhålla ersättning på grund av att mäklaren 

åsidosatt sina skyldigheter mot uppdragsgivarens motpart.
84

 Nedsättningens 

storlek får antas beräknas enligt gängse principer för prisavdrag vid utförande av 

tjänst.
85

 Detta skulle mycket väl kunna bli en nedsättning motsvarande 

avhjälpandekostnaderna eller i andra fall en mer skönsmässig bedömning. Enligt 

motiven är det sannolikt i praktiken lättare för uppdragsgivaren att göra gällande 

bortfall av provision än att kräva skadestånd av mäklaren.
86

 

7.2 Prisavdragets relation till Kommissionslagen (SFS 2009:865) och Lagen om 

handelsagentur (SFS 1991:351, cit. HagL) 

Detta kapitel kommer att i möjlig mån utreda regler om nedsättning av arvode för 

kommissionärer och handelsagenter av två skäl. Dels då kommissionslagen 

(KommL) enligt motiven ansetts ge, i flera avseenden, uttryck för vad som får 

anses vara allmänna rättsgrundsatser i uppdragsförhållanden och kan därför utgöra 

en utgångspunkt för analogier.
87

 Dels för att Hellner, under kapitlet om 

immateriella tjänster, menar på att vid uppdragstagarens kontraktsbrott kan det 

avtalade arvodet för uppdragstagarens prestation reduceras. Både 

kommissionslagen och lagen om handelsagenter innehåller detaljerade uppgifter 

om hur agenten kan gå miste om olika förmåner såsom provision och vederlag.
88

 

Därmed motiveras den första meningen med att dylika regler om nedsättning av 

arvode återfinns i dessa två lagar. Påståendet om nedsättning av arvode för 
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uppdragstagares kontraktsbrott härleds även ur 23 § mäklarlagen,
89

 vilken 

behandlas separat i avsnitt 3.6.  

7.2.1 Kommissionslagen 

Kommissionslagen (KommL) ger som sagt, i lagstiftarens ögon, i stor 

utsträckning uttryck för allmänna förmögenhetsrättsliga principer och blir därför 

av betydelse också utanför sitt egentliga tillämpningsområde.
90

 Kommissionärens 

rätt till arvode samt avgångsvederlag regleras i 13 § och 39-42 §§ KommL. 

13 § En handelskommissionär har rätt till provision endast i den mån tredje 

man har fullgjort avtalet. Om tredje mans underlåtenhet att fullgöra avtalet 

beror på kommittenten eller något förhållande på dennes sida, påverkar 

underlåtenheten dock inte kommissionärens rätt till provision. 

I 39 § regleras kommissionärens rätt till avgångsvederlag i den mån 

kommissionären har tillfört kommittenten nya kunder eller väsentligt ökat handeln 

med den befintliga kundkretsen och kommittenten kommer att ha väsentlig fördel 

av detta.  Ett avgångsvederlag ska även vara skäligt med hänsyn till 

omständigheterna, särskilt kommissionärens förlust av provision på avtal med de i 

första meningen angivna kunderna. Avgångsvederlaget är dock i 39 § begränsat 

på så vis att det ska uppgå till högst ett belopp som motsvarar ett års provision, 

beräknad efter ett genomsnitt under de senaste fem åren eller den kortare tid som 

uppdraget har varat. Vidare reglerar 40 § KommL de fall då kommissionären inte 

ska ha rätt till avgångsvederlaget i 39 §. Grundförutsättningen är, enligt 40 § 

första stycket första punkten, att kommittenten har sagt upp avtalet på grund av att 

kommissionären uppsåtligen eller av vårdslöshet har åsidosatt sina förpliktelser 

enligt avtalet eller lagen. Kommissionären svarar enligt allmänna principer också 

för försummelse hos sina anställda. En andra förutsättning är att försummelsen är 

allvarlig. Det är inte tillräckligt att försummelsen får följder som är av väsentlig 

betydelse för kommittenten, utan försummelsen ska i sig framstå som allvarlig. 

Ett mindre misstag som råkar få allvarliga följder för kommittenten leder alltså 

inte till att kommissionären förlorar sin rätt till avgångsvederlag. För det tredje 
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ska försummelsen vara av sådant slag att den ger kommittenten rätt att säga upp 

avtalet med omedelbar verkan enligt 35 § första stycket p. 1. Av den 

bestämmelsen följer att kommissionärens avtalsbrott ska vara av väsentlig 

betydelse för kommittenten. Avtalsbrottet ska alltså samtidigt vara av allvarlig art 

och ha väsentlig betydelse för kommittenten. Detta innebär att förutsättningarna 

för förlust av avgångsvederlag enligt förevarande paragraf är snävare än de 

rekvisit som gäller för förtida uppsägning enligt 35 § första stycket 1.
91

 

     I motiven till KommL beskrivs kommissionärers förhållande till andra 

uppdragstagare på så vis att en kommissionär har som syssloman en omsorgsplikt 

mot sin uppdragsgivare. Kommissionsavtalet skiljer sig alltså i detta avseende 

från ett avtal där kontrahenterna på ett tydligare sätt framstår som motparter, t.ex. 

ett köpeavtal. Men kommissionsavtalet skiljer sig samtidigt från andra 

sysslomannauppdrag. Att kommissionären ska handla i sitt eget namn innebär att 

det är kommissionären som i förhållande till tredje man blir avtalspart och 

ansvarig för fullgörelsen. Ett kommissionsavtal skiljer sig sålunda från de avtal 

där mellanmannen har i uppdrag att handla i kommittentens namn och det i stället 

är kommittenten som blir omedelbart förpliktad mot tredje man (se 2 kap. 

avtalslagen). Vidare skiljer sig kommissionsavtal från de avtal där mellanmannen 

har i uppdrag att endast förmedla en kontakt mellan en köpare och en säljare, t.ex. 

ett uppdrag som fastighetsmäklare.
92

 

7.2.2 Lag om handelsagentur  

Agentens rätt till provision enl. 11 § andra stycket HagL uppkommer antingen då 

huvudmannen har eller borde ha fullgjort sina förpliktelser eller när kunden 

fullgjort sina förpliktelser till huvudmannen.
93

 Enligt 12§ bortfaller dock agentens 

rätt till provision om det visar sig att avtalet mellan kunden och huvudmannen inte 

fullföljts och detta inte beror på huvudmannen.
94

 I 29 § HagL regleras rätten till 

avgångsvederlag. 

29 § Agenten har inte rätt till avgångsvederlag enligt 28 §, om 
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1. huvudmannen säger upp agenturavtalet på grund av att agenten 

uppsåtligen eller av vårdslöshet väsentligt åsidosatt sina plikter gentemot 

huvudmannen och åsidosättandet är av sådant slag som ger huvudmannen 

rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan enligt 26 § första stycket 1, 

eller  

2. agenturavtalet upphör till följd av agentens konkurs, eller  

3. agenten i samförstånd med huvudmannen överlåter agenturen till någon 

annan. 

Avtalsvillkor som är mindre fördelaktiga för agenten än bestämmelserna i 

denna paragraf är inte bindande för agenten. 

28 § HagL ställer upp samma rekvisit vilka gäller enligt 39 § KommL och det 

tjänar därför inte mycket till att upprepa samma text. Vi ser här att HagL likt 

KommL uppställer både rekvisit om culpa samt väsentlighet för att 

avgångsvederlag ska utebli. Alternativt kan vederlaget utebli om agenten går i 

konkurs eller att uppdraget överlåts i samförstånd med huvudmannen.  

7.2.3 Analys 

Som vi kan utläsa ovan, finns ingen paragraf som reglerar någon nedsättning av 

arvodet/provisionen för det fall att det föreligger ett fel i uppdragets utförande, 

såsom oaktsamhet genom bristande yrkesmässigt utförande. Provisionen kan 

bortfalla under vissa förhållanden (13 § KommL och 12 § HagL), men den sätts 

inte ned. Vad gäller de senare paragraferna om avgångsvederlaget så tycks mig 39 

§ KommL snarare beskriva en situation där uppdragstagaren medges en belöning 

för gott arbete vilket kan bortfalla om förutsättningar för hävning av avtal 

föreligger (d.v.s. att omedelbar uppsägning kan ha förelegat) snarare än 

nedsättning av arvode, även om detta kan bli den ekonomiska konsekvensen av 

beräkningen i 39 § KommL av ett dåligt utfört arbete så är det inte vad 

regleringen tycks syfta på.
95

 Motsvarande kan sägas om 28-29 §§ HagL. KommL 

och HagL kan således enligt min mening inte sägas ge uttryck för någon 

nedsättning av arvode vid kontraktsbrott. De innehåller enbart en ekonomisk 

sanktion i form av bortfall av avgångsvederlag för det fall att avtalet kan sägas 

upp med omedelbar verkan, d.v.s. då agenten/kommissionären genom vårdslöshet 

eller oaktsamhet väsentligt åsidosatt sina plikter. Detta är inte likt någon av de 
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former av prisavdrag alt. nedsättning av arvode/köpeskilling som återfinns i 

resterande regelverk varken till sin karaktär eller sin påföljd i praktiken. Jag är 

därför obenägen att hålla med Hellner om att man med hjälp av nu diskuterade 

lagregler kan dra slutsatsen om att uppdragstagarens arvode, vid immateriella 

tjänster, kan reduceras på grund av kontraktsbrott.   

7.3 Argument som talar mot att prisavdrag ska anses tillämpligt på 

kommersiella avtal om immateriella tjänster. 

Uppfattningarna angående prisavdragets tillämplighet i doktrin är av varierad art. 

”Det saknas alltså anledning att anta att prisavdraget redan idag skulle vara erkänt 

som en allmän sanktion för kontraktsbrott utanför det lagstadgade området.”
96

 

Vidare har anförts att ”[d]et är inte helt klartom prisavdraget är en allmän 

avtalsrättslig princip eller om det endast kan göras gällande med stöd av uttrycklig 

lag.”
97

 Dessa uttalanden pekar mot en, på en glidande skala, försiktig tillämpning 

av prisavdraget utanför dess lagstadgade tillämpningsområde. Dock ska tilläggas 

att påföljden har sin historiska grund i den naturrättsliga förutsättningsläran, vilket 

består av samma ekvivalenstanke kring avtal som än idag genomsyrar svensk 

rätt.
98

 Betonas ska även skälighetssynpunkter, flexibilitet, kraven från ett 

mångsidigt näringsliv och att rättsordningen i övriga Norden och de centrala 

europeiska rättssystemen erkänner påföljden.
99

 

     Argument mot att prisavdrag ska tillämpas analogt på kommersiella avtal 

utanför de lagstiftade områdena förs av Heidbrink när han undersöker huruvida 

prisavdrag ska kunna tillämpas analogt på logistikavtal. Heidbrink menar att det 

praktiska stödet för prisavdrag går förlorat om beräkningen av dess storlek blir 

skönsmässig, istället kommer påföljden då inbjuda till processer.
100

 Jag är dock 

obenägen att hålla med om detta. Såsom påföljd är prisavdraget, oavsett 

beräkningsgrund, mindre ingripande än hävning för parterna. Den är även mindre 

ingripande än skadestånd på så vis att avdraget aldrig kan överstiga kostnaden för 

det felaktiga objektet eller tjänsten. Detta medför att det, när fel är fastställt, 

prisavdraget är enklare (praktiskt sett) att tillgå än hävning och skadestånd. 
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Varken krav på väsentlighet eller krav på ekonomisk skada behöver bevisas. Vad 

gäller påståendet att ett skönsmässigt prisavdrag inbjuder till processer, så är det 

svårt att uttala sig om, men rent spekulativt vågar jag påstå att det förefaller 

mindre troligt att dessa processer skulle bli vanligare än de gällande skadeståndets 

storlek. 

     Ett annat argument är att om ingen ekonomisk skada uppkommit är det onödigt 

att i kommersiella sammanhang ”ge plåster på såren” när resultatet inte exakt 

motsvarar förväntningarna.
101

 Det är dock inte tal om resultat som ”inte är 

lysande” eller inte ”exakt motsvarar förväntningarna”, det är tal om resultat vilka 

utgör ett fel i den avtalade tjänsten (ex: inte uppfyller kravet på yrkesmässighet). 

Vidare bör tas i beaktande att uppdragsgivaren har, för att ingå avtal med 

uppdragstagaren, behov av en ”expert” på området och ska därför kunna förvänta 

sig att om uppdragstagaren utger sig för att vara en sådan, borde i vart fall en 

yrkesmässig standard kunna krävas. Att erhålla prisavdrag kan ses som plåster på 

såren, lika gärna som det kan enligt motiven för mäklarlagens 24 § ses som ett 

medel att förvissa sig om att uppdragstagaren ser till att upprätthålla en 

yrkesmässig standard vid utförande av sina åligganden. Likväl kan det även ses 

som ett enkelt sätt att uppnå avtalsbalans även i kommersiella förhållanden. 

     Heidbrink fortsätter argumenten med att vid långa samarbetsavtal bör, om 

huvudmannen upptäcker att logistikern uppfyller uppdraget på ett sätt som innebär 

att huvudmannen tycker att han betalar för mycket för tjänsten, detta lösas genom 

förhandlingar mellan parterna istället för att resultera i juridiska sanktioner. Som 

reaktion på detta argument måste jag påpeka att detta alltid tycks vara målet vid 

kommersiella avtalsförhållanden, att parterna ska enas genom förhandlingar, det 

torde vara därför de i detta arbete framställda lagar i relation till kommersiella 

avtal är dispositiva. Jag kan dock hålla med om rimligheten i att det kvarstår att 

vid varje kontraktstyp undersöka huruvida prisavdraget utgör en lämplig 

påföljd.”
102

 

7.4 Prisavdragets användning för tjänster i praxis 

Bedömningen om påföljders tillämplighet på avtal om immateriella tjänster är 

sparsam över lag, vid bortseende från skadeståndet. En trolig anledning är att det i 
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de kommersiella sammanhangen vanligtvis används skiljedomstol för att avgöra 

tvist. Det finns dock rättsfall, främst rörande konsumenter, vilka kan ge en hint 

om i vilken utsträckning analogier kan göras till tjänster utanför det reglerade 

området. 

     Ett fall i HD rörde tillhandahållande av undervisning. Fråga var om konsument 

fick anses ersättningsskyldighet för avbeställning. Vad som är intressant för detta 

fall var att något avtal om hur parternas ekonomiska mellanhavanden skulle 

regleras i den uppkomna situationen hade inte visats föreligga. Det fanns inte 

heller någon direkt tillämplig lagstiftning. HD framhöll att i fall som detta får 

ledning hämtas från lagstiftning inom närliggande och då var KtjL av särskilt 

intresse varför den användes för att bedöma ev. ersättningsskyldighet.
103

 I NJA 

2000 s. 629 var det fråga om mäklarens provision kunde sättas ned enligt 24 § 

mäklarlagen på den grund att mäklaren var oregistrerad. Det rörde sig här om en 

kommersiell tvist. HD konstaterade att mäklarlagen enbart gäller registrerade 

mäklare, men fann att den skulle tillämpas analogt. Prisnedsättning medgavs med 

motiveringen att det är tydligt att registreringen är mycket betydelseful för såväl 

köpare som säljare. Reg. innebär att mäklaren måste ha genomgått särskild 

utbildning och bedömts lämplig, den är också en garanti för att uppdraget kan 

förväntas bli fullgjort på professionellt sätt. När avtalet slöts förutsattes B-L vara 

registrerad mäklare.  

     I RH 1998:60 hade Hov:R att pröva huruvida en besiktningsman hade uppfyllt 

sin skyldighet att handla fackmässigt och  att med tillbörlig omsorg ta till vara 

sina uppdragsgivares (konsumentens) intressen. Besiktningen var vid en samlad 

bedömning att anse som felaktig. Med hänvisning till KtjL och doktrin ansågs 

uppdragsgivaren vara berättigad till en reduktion av det pris de betalt för tjänsten.  

     Ett sista rättsfall ska behandlas i detta stycke, NJA 1992 s. 58. Fallet rör en 

revisionsbyrå vilka ansetts skadeståndskyldiga på grund av oaktsam rådgivning 

till två klienter, vilka orsakats en skatteskuld de inte skulle haft annars. Ett av de 

grundläggande rekvisiten för skadeståndsanspråk är att en ekonomisk skada 

uppkommit. I detta mål anfördes att revisionsbyråns handlande varit skattemässigt 

gynnsam för klienterna samt att genom en övergångsreglerings utformning hade 

stora värden kunnat överföras utan utskiftningsskatt. I vart fall är ingen skada 
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orsakad eftersom skatten ändå kommer behöva betalas i ett senare skede.  I sina 

skäl för eller emot detta ges ej av HD utan man konstaterar helt enkelt att någon 

säker bedömning av den skattemässiga totaleffekten av övergången till 

handelsbolag är ej möjlig att göra. Istället tycks en ekonomisk skada fingeras, 

säkerligen av en skälighetsaspekt. HD fortsätter med att utgångspunkten för 

skadebedömningen får vara att klienterna orsakats en skatteutgift som de annars 

inte skulle ha haft. Skadan får anses svara mot utgiften i den mån revisionsbolaget 

inte gjort sannolikt att skadan blivit mindre. I detta fall tycks mig ett prisavdrag på 

tjänsten stämma bättre in till sin karaktär. Istället för att säga att klienterna lidit en 

ekonomisk skada genom att behöva betala skatteutgiften, något man inte visste 

säkert eftersom ingen tillgång fanns till en skattemässig totaleffekt, skulle det då 

räckt att konstatera att revisionsbyrån förfarit oaktsam i sin rådgivning vilket 

utgör ett fel.
104

 Som vi redan sett i praxis är en skönsmässig bedömning inte 

främmande för prisavdrag när det inte går att fastställa det faktiska värdet av 

tjänsten, lika lite som en sådan bedömning tycks vara främmande för skadestånd i 

detta fall. Det kan dock konstateras att HD valt att utveckla denna form av 

skadestånd och skadeståndberäkning framför att genom analogi tillämpa 

prisavdrag på tjänsten. Tänkvärt är dock att prisavdraget är erkänt som mindre 

ingripande än andra påföljder, såsom hävning eller skadestånd, och istället för att 

spekulera om skada i skadeståndsrättslig mening föreligger vore det enligt min 

mening en fullt tillräcklig kompensation att nedsätta arvodet på grund av fel i 

tjänst. 

7.5 Prisavdragets förekomst i internationella principkomplex 

De internationella instrumentens påverkan på svensk lag har på det 

obligationsrättsliga området varit av tillräcklig betydelse för att här tillmätas vikt. 

1990 års köplag bygger i en väsentlig omfattning på United Nations Convention 

on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).
105

 Konventionen blev 

inte enbart en stor succé, utan reglerade år 2013 direkt eller indirekt över tre 

fjärdedelar av världshandeln med varor.
106

 Vidare publicerades år 2009 Draft 

Common Frame of References (DCFR), vilken utarbetats av en grupp europeiska 
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experter. Delar av denna har sedan bearbetats till ett utkast till en förordning 

rörande en europeisk köplag.
107

 UNIDROIT Principles of International 

Commercial Contracts (UNIDROIT Principles) är även de framtagna av en grupp 

representanter av experter inom området avtalsrätt och internationell handelsrätt. 

Reglerna och principerna riktar sig till internationella kommersiella avtal, här ska 

dock noteras att UNIDROIT Principles inte innehåller någon specialregel om 

prisavdrag. Vilken betydelse detta kan tillmätas är dock svårt att säga eftersom 

både UNIDROIT Principles och DCFR har betydelse för svensk rätt på flera sätt. 

Principerna kan ha betydelse för tolkning och tillämpning av CISG och därmed 

jämförbara paragrafer i KöpL.
108

 Vidare måste tas i beaktande att medan CISG 

togs fram av experter som respresenterade olika stater för att skapa en godtagbar 

miniminivå för den internationella handeln, togs de ovanstående principerna fram 

av experter vilka enbart representerade sig själva. På så vis kunde de ta fram 

instrument vilka inte enbart utgjorde en golvnivå med vad som ska anses 

godtagbart, utan de hade all möjlighet att sträva efter att uppnå det bästa, mest 

acceptabla och ändamålsenliga principerna för internationell handel. De kan även 

få betydelse för tolkning av svensk rätt där rättsläget är oklart, något som blivit 

allt vanligare på senare år.
109

  

7.6 DCFR 

DCFR har generella avtalsrättliga regler om prisnedsättning, men de regleras inte 

närmare under specialregleringen för tjänster. Detta kan tolkas på två sätt, 

antingen att prisnedsättning inte erkänns som en felpåföljd för tjänster eller att de 

generella reglerna ska gälla oförändrat för tjänster. Men av den åsyftade 

sturkturen – och av förordet- framgår att den generella regeln gäller för tjänster av 

alla slag.
110

 Detta innebär att prisnedsättning kan gälla för fel i tjänsten, även då 

felet beror på omständigheter som varit utanför uppdragstagarens kontroll, vilket 

inte gäller för exempelvis skadestånd. 

     Prisnedsättning enligt III. – 3:601 (1) (”Price reduction”) kan krävas av 

uppdragsgivaren om denna mottar en prestation vilken inte är konform med 

avtalet, d.v.s. kan tänka sig att behålla den felaktiga prestationen mot att priset 
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justeras med vad som är proportionellt för den erhållna men defekta prestationen. 

Prisnedsättningen ska vara proportionell mot det minskade värdet av vad som 

erhållits vid tidpunkten för prestationen jämfört med värdet av en avtalsenlig 

prestation. 

     I likhet med NJA 1984 s. 733, medger inte III. – 3:601 (3) skadestånd för den 

ekonomiska förlust som uppdragsgivaren erhållit prisnedsättning för, medan 

skadestånd kan erhållas för skador utöver prisnedsättningsbeloppet.  

7.7 Standardavtal vid tjänster 

Det mest väletablerade standardavtalet för konsulttjänster är ABK, i sin senaste 

version ABK 09.
111

 I detta avtal stadgas inte någon rätt till nedsättning av arvode 

p.g.a. fel. Detsamma gäller i standardavtalen IT-Tjänster version 2008 och IT-

Underhåll version 2008. I IT-Projekt version 2008 stadgas emellertid en rätt till 

prisavdrag. I ingressen till IT-Tjänster version 2008 anges att avtalet inte är avsett 

att tillämpas på avtal där leverantören ska åstadkomma ett visst resultat med 

överenskomna egenskaper., vilket enligt ingressen däremot är fallet vid IT-Projekt 

version 2008. Vid resultatförpliktelser förefaller det således ligga närmare till 

hands att medge prisavdrag än vid omsorgsförpliktelser. 

8. Sammanfattande analys 

Av vad som framförts ovan ska sammanfattningsvis sägas att prisavdraget som 

felpåföljd inte bör underskattas vid tjänster. Dess struktur ger en enkel och 

praktiskt lämplig lösning vid fel utan att vara särskilt ingripande, vilket har pekats 

på i anslutning till såväl KöpL, KkL, KtjL, som i 4 kap JB.  

grundstrukturen för prisavdraget är att genom beräkning av värdedifferensen 

mellan den avtalade varan (felfritt skick) och den faktiska varan återställa den 

rubbade avtalsekvivalensen, där inga andra förhållanden krävs mer än fel samt en 

värdereduktion vilken beror på felet. Detta gäller enligt KöpL, 4 kap JB, KkL och 

Paketreselagen samt till viss del mäklarlagen, konkurslagen och KtjL. Vad som 

skiljer de tre senare instrumenten åt är beräkningsgrunderna för avdraget, där en 

skönsmässig bedömning resp. kostnaderna för avhjälpande primärt läggs till grund 

för bedömning av avdragets storlek istället för att primärt använda sig av den 
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proportionella metoden. Gemensamt för KöpL, KkL och 4 kap JB är att de rör köp 

av egendom (lös och fast) och det är därmed inte konstigt att samma 

beräkningsmodell med fördel används. Den proportionella metodens 

beräkningsgrunder är i fall av egendom lättare att utläsa. Vid svårigheter med 

detta vänder sig dock alla tre regleringarna till en mer skönsmässig metod för att 

fastställa värdeskillnaden. I de fall där det anses bejälpligt används kostnaden för 

avhjälpande som beräkningsgrund i andra fall görs en helt skönsmässig 

bedömning om vad som får anses skäligt. Vid regleringar som omfattar tjänster 

(KtjL, mäklarlagen och KL genom praxis) så måste det anses alltid finnas en 

svårighet med beräkningsgrunderna för den proportionella metoden varför 

lagstiftaren alt. HD istället valt lösningar som blir mer medgörliga och fortfarande 

fyller påföljdens syfte. Detta resulterar i att avhjälpandekostnaderna används vid 

beräkning på avdrag för arbete på fast egendom, vilket ter sig helt naturligt 

eftersom man ansett att avhjälpande i första hand måste anses vara önskvärt och i 

andra hand ska uppdragsgivaren ersättas så att han själv kan anlita annan för 

avhjälpande. Vid immateriella tjänster låter sig avhjälpande sällan göras, i likhet 

med mäklarlagens praxis torde det därför prisavdraget bäst tillgodoses genom en 

skönsmässig skälighetsuppskattning.   

    Det är svårt att bedöma vilket värde ett dåligt utfört arbete har, men det innebär 

inte att en sådan bedömning bör undvikas för alla uppdragstagare utom mäklare 

och i viss mån entreprenörer. Vi måste ju alla kunna enas om att ett dåligt utfört 

arbete i vart fall har ett lägre värde än ett fackmässigt korrekt utfört arbete har. TR 

utgår, i the Hives-domen, från att prisnedsättningen ska beräknas efter den tid 

Tambourine lagt ned på (och fakturerat för) den felaktiga delen av tjänsten. 

Problemet blir då att det inte tagit så stor del av T:s tillhandahållande att begå de 

faktiska felen, tjänsten värde står dock inte i proportion till denna tid. Felet är 

gravt till sin karaktär, inte tidsåtgången. Tjänsten blir i realiteten mycket mindre 

värd i och med att den inte är fackmässigt utförd. Varför en skönmässig 

bedömning av marknadsvärdet är nödvändig för att ens närma sig den faktiska 

värdeminskningen av tjänsten. 

Vid immateriella tjänster beställda av konsumenter har praxis, i redovisade fall, 

analogt tillämpat KtjL. Vid kommersiella avtal om immateriella tjänster synes det 

dock olämpligt att göra samma analogi, eftersom konsumenträtten är anpassad 
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efter det speciella förhållande att ena parten (konsumenten) anses vara i underläge 

till den andra parten (näringsidkaren). Huruvida en analogi istället kan göras till 

KöpL förslagsvis i kombination med mäklarlagen är svårt att säga.    

Jag anser det inte vara så konstigt att inte förekommer prisavdrag för tjänst i 

KommL och HagL eftersom kommissionären/handelsagenten generellt inte väntas 

hävda yrkesmässiga kvalifikationer i avtalet med kommittenten. Som vi sett i 

rättspraxis förväntas uppdragstagare i form av mäklare, advokater, revisorer m.fl. 

följa en yrkesmässig standard, vilken ibland är formulerad i yrkesmässig kod 

(God advokatsed, God redovisningssed o.s.v.), och det är vid ett avvikande från 

denna standard ett fel i utförandet ofta uppkommer. När inga yrkeskvalifikationer 

”garanteras” i avtalet, antingen genom uppdragstagarens yrkesområde eller titel, 

blir det ogörligt att bedöma vad uppdragsgivare har att förvänta sig och vad denna 

betalar för. Fallet kan mycket väl bli ett annat om kommissionären i avtalat inför 

att hen ska ha 4 % provision istället för 2 % av den anledning att hen har det ena 

eller andra diplomet och därmed viss utbildning på området. Kommittenten 

kommer då kunna förvänta sig att kommissionären uppfyller de kriterier som 

erfordras för att examineras från utbildningen. 

     I standardavtal vilka reglerar materiella köp finns prisavdraget i regel som 

felpåföljd. I de standardavtal som reglerar immateriella tjänster är det däremot 

mer spretigt, men generellt kan sägas att prisavdrag är i viss mån förekommande 

vid resultatförpliktelser medan det är frånvarande vid omsorgsförpliktelser. Någon 

säker slutsats från prisavdragets förekommande frånvaro vid standardavtal för 

immateriella tjänster går dock inte att dra. Däremot kan viss vägledning ges om 

dess begränsade användning på området. 

 

Sammanfattningsvis ska sägas att jag anser i anledning av detta arbete anser att 

möjligheten tillprisavdrag för immateriella tjänster vid kommersiella avtal vara 

väldigt låg. Möjligheten till prisavdrag för immateriella tjänster borde därav 

begränsas till de lagreglerade områdena samt de tjänster som ligger dem nära, 

såsom en oregistrerad mäklare analogt kan omfattas av Mäklarlagen.  

Konsumenttjänstlagen analogt sträcker sig till närliggande tjänster som uppdrag 

av besiktningsmän. Detta beror inte på olämpligheten i påföljden utan på den 

rättsosäkerhet som följer av påföljdens spretiga användande. Det ska dock sägas 
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att HD har all möjlighet att tillämpa prisavdrag i form av nedsättning på arvode 

analogt på immateriella tjänster vid kommersiella avtal.  
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