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Debattledaren, jur.lic. Gerhard af Schultén, Finland, hälsade deltagarna välkomna, 

redogjorde för riktlinjer för debattens genomförande och gav ordet till referenten. 

 

Referenten, jur.dr. Johan Bärlund, Finland, anförde bland annat följande. 

Sverige var först ut med att i början av 1970-talet införa en konsumentskyddande 

reglering. I doktrinen har det framhållits att det nordiska konsumentskyddet bygger på 

en gemensam konsumentskydds-ideologi; en gemensam värdegrund. Det är fråga om 

tvingande lagstiftning till skydd för konsumenterna. För såväl det individuella som det 

kollektiva konsumentskyddet finns en egen myndighetsorganisation. Här är det 

konsumentskyddsombudsmannainstitutet som bäst representerar konsumentskydds-

tanken. Finland, Sverige, Norge och Danmark har en relativt likartad konsument-

skyddsinstitution. Island har däremot en konsumenttalesman, som inte riktigt har 

samma befogenheter som konsumentombudsmännen har i de övriga länderna. 

Från början av 1990-talet har det nordiska konsumentskyddet påverkats av 

EU och EG.  Finland har till exempel vid stiftandet av produktansvarslagen haft EG:s 

produktansvarsdirektiv som modell, även om konsumenterna genom produktansvars-

lagen fick ett något bättre skydd. När Finland sedan gick med i EU var man på grund 

av att produktansvarsdirektivet är harmoniserande tvungen att i viss mån försämra 

konsumentskyddet. Trots allt ska man inte ha en negativ bild av EU:s inverkan på det 

nordiska konsumentskyddet eftersom EU även medfört mycket gott på området. 

Konsumentskyddet i Norden är fortfarande en del av den nordiska välfärdsmodellen 

som garanterar ett gott samhälle att leva i. 

Johan Bärlund övergick därefter till att presentera sina teser varvid han 

anförde bland annat följande. Hans första tes går ut på att det nordiska 

konsumentskyddet står inför ett hot och att det finns anledning att utarbeta strategier 

för att eliminera eller minska hotet. Det finns ett klart hot från EU-kommissionen som 

presenterar förslag som inte går särskilt väl ihop med det nordiska konsumentskyddet. 

Om man ser på logiken bakom förslagen som under senare år har kommit från 

kommissionen, så verkar det som om skyddet för den svagare parten inte längre spelar 

en primär roll. I stället eftersträvas lösningar som garanterar konsumenterna ett 

rationellt val på marknaden. På så sätt glöms den enskilda och skyddsvärda 

konsumenten bort och större betoning ges istället åt en fungerande inre marknad och 

till att göra EU till den största, mest konkurrenskraftiga ekonomin i världen. 

I sin andra tes tittar han på samarbetet mellan de nordiska länderna när det 

gäller konsumentskyddet. I propositionerna framstår det som om intresset för det 

nordiska har bytts ut mot ett intresse för det allmäneuropeiska. När man 

implementerar direktiv har man inte längre som mål att skapa en så enhetlig nordisk 

lagstiftning som möjligt.  
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I sin tredje tes anser han bland annat att man på konsumenträttens område 

ytterligare skulle kunna intensifiera samarbetet mellan de nordiska länderna.       

I sin fjärde tes, som kanske är den mest positiva, konstateras att det finns ett 

välfungerande samarbete mellan de nordiska konsumentmyndigheterna och att det är 

en klar styrka. 

Norden i Europa är inte en särskilt stor aktör. Hans femte tes går ut på att det 

ändå finns skäl att föra ut det goda i det nordiska konsumentskyddet till övriga 

Europa. Man skulle till exempel kunna inrätta en europeisk konsumentombudsman för 

gränsöverskridande handel. 

I sin sjätte tes förordar han att det borde startas ett akademiskt projekt där 

man skulle kunna fundera på gemensamma nordiska konsumenträttsliga regler. 

Konsumenternas egen medvetenhet om sina egna rättigheter borde ökas och 

”konsumentfostran” borde starta redan i unga år.    

 

Korreferenten, generaldirektören Gunnar Larsson, Sverige, anför bland annat 

följande. Det EU-rättsliga skyddet bör istället för ett hot, ses som en utmaning och 

som en möjlighet att utveckla och stärka skyddet för konsumenter. Strukturen på 

lagstiftningssamarbetet på konsumentskyddets område måste med tanke på EU anta 

nya former, men också på grund av näringslivet och på att konsumenterna ständigt 

förändras och utvecklas. Konsumentlagstiftning i sig själv är en nödvändighet för att 

man ska kunna prata om konsumentskydd. Det är även nödvändigt att det finns aktiva 

tillsynsmyndigheter i våra länder och på EU-nivå. Dessa ska ha ett tydligt uppdrag, 

resurser, auktoritet och sanktioner att ta till. Informations- och erfarenhetsutbytet 

mellan länderna fungerar bättre nu än det gjort tidigare. Detta beror av naturliga skäl 

på att vi blivit mer internationella. Utmaningen för det framtida konsumentskyddet 

kanske ligger i att vi istället för att stifta nya lagar och kompromissa fram nya 

direktiv, ska se till att det finns en aktiv tillsyn som är gränsöverskridande. I dagens 

konsumtionssamhälle lånar vi till konsumtion. I Sverige har SMS-lån blivit en 

skuldfälla för människor; unga personer i synnerhet. Ett utökat samarbete mellan 

länderna skulle på detta område leda till ett bättre skydd för konsumenterna. 

Förutsättningarna för att vara konsument förändras ständigt och konsumentskyddet 

måste hänga med i samma tempo.  

 

Korreferenten, professor Kåre Lilleholt, Norge, anför bland annat följande. Johan 

Bärlunds teser går ut på att vi bör ta vara på den nordiska modellen. Johan Bärlund 

menar att det största hotet mot konsumentskyddet kommer från EU.  Frågan är om 

inte hotet mot den nordiska modellen för konsumentskydd lika mycket kommer 

inifrån, det vill säga från de nordiska länderna själva. Om man tar direktivet om 

oskäliga avtalsvillkor som utgångspunkt, så står det centralt i den Europeiska 

diskussionen om konsumenträtt. Det är enligt Johan Bärlund ett marknads-

korrigerande direktiv; det griper in mot materiella avtalsvillkor. Det är centralt också 

på det sättet att EU har sagt att det ska ha samma ställning i den nationella rätten som 

reglerna om ordre public. Uppfattningen i de nordiska länderna var att 36 § 

avtalslagen skulle ge ett bättre skydd för konsumenterna än direktivet skulle ge. 36 § 

avtalslagen tillämpas sällan. I Norge har paragrafen aldrig tillämpats i Høyesterett i en 

tvist angående standardvillkor mellan näringsidkare och konsumenter. Konsument-

rätten verkar inte stå särskilt högt i kurs i det politiska livet. Kanske beror det på att 
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marknadsekonomiska idéer har fått en stark genomslagskraft i samtliga politiska 

partier. I Norge är inte heller konsumenträtt något populärt ämne i juridiska kretsar. 

Kanske ska inspirationen komma från EU. 

 

Korreferenten, vicedirektör Claus Tønnesen, Danmark, anför bland annat följande. 

Han håller med Johan Bärlund om att den nordiska konsumenträtten har haft en viss 

framgång, men han är också skeptisk. Den nordiska konsumenträtten har skapat 

osjälvständiga, ointresserade och slöa konsumenter som saknar vilja att ta tag i sin 

egen situation. Man bör sträva efter ett gott konsumentskydd. Han är emellertid inte 

säker på att försöken under de senaste fyrtio åren har varit rätt väg att gå. Det nordiska 

samarbetet kan vara en utgångspunkt för det vidare arbetet. Det är felaktigt att tro att 

vi i Norden inte kan lära av vad man gjort i andra städer i världen. Det nordiska 

konsumentskyddet har varit inriktat på lagstiftning, förbud, kontroll och sanktioner. 

Konsumentskyddets största problem är att så många kämpar för konsumenternas tid 

och uppmärksamhet. Man bör ta andra vägar i konsumentskyddet. Det är viktigt att 

konsumenten själv tar ansvar och att konsumentskyddet inriktas på det väsentliga och 

inte på bagateller. En konsument som köper en billig vara måste ha förståelse för att 

varan kan vara dålig. I det läget ska konsumenten inte kunna vända sig till 

konsumentombudsmannen. Konsumentskyddet ska anpassas efter risken och det ska 

förenas med en betydande självrisk, som bland annat finns i försäkringsbranschen. 

Skyddet ska ha fokus på sådant som är livs- och välfärdshotande och mindre förluster 

får konsumenten bära själv.  

 

Korreferenten, talsmadur neytenda Gísli Tryggvason, Island, anför bland annat 

följande. Han är enig med Johan Bärlund i de flesta hänseenden, inte minst vad gäller 

den nordiska myndighetsstrukturen. Han instämmer även med Johan Bärlund i 

kritiken om att det nordiska samarbetet på konsumenträttens område nästan är 

nedlagt, även om samarbetet mellan de nordiska konsumentombudsmännen fungerar 

bra. Det räcker inte att diskutera huruvida impulser på konsumenträttens område 

kommer från Norden eller EU, om konsumenten är svag eller flyktig, eller om 

konsumenten själv bör ta mer ansvar. Konsumenten ska ha realistiska och enkla medel 

för att få rätt i praxis.  

 

Johan Bärlund anför bland annat följande. Han vill särskilt opponera sig mot Claus 

Tønnesens tanke om att när konsumentens intresse är tillräckligt litet, så finns det inte 

skäl att ge honom möjlighet att få saken prövad. En sådan ordning skulle drabba de 

svaga och fattiga konsumenterna.  

 

Professor Jyrki Tala, Finland, anför bland annat följande. Han vill framhålla en 

företeelse som enligt hans mening har blivit lite marginaliserad i debatten. Företeelsen 

kallas för ”privat reglering”; en i viss mån ny företeelse som tycks växa hela tiden. 

Enligt hans uppfattning vill jurister marginalisera företeelsen eller lämna den åsido. 

Regleringen innehåller många olika delar, till exempel ”soft law”, ”self-regulation”, 

”co-regulation”, regler om god praxis, etiska normer för olika yrkesgrupper och dylika 

arrangemang. Deras mängd och omfattning ökar hela tiden. Han är rädd att jurister 

inte så noga följer den utvecklingen som till stor del äger rum i det ”transnationella 

utrymmet”, och alltså inte via normala parlamentariska och demokratiska kanaler i 
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nationalstaterna eller på internationellt fält. På det konsumenträttsliga området har 

forskare funnit att den privata regleringen uppfyller tre funktioner. Den första 

funktionen är en slags förebildsfunktion, det kommer först privata regler som sedan 

accepteras av offentliga aktörer, till exempel genom lagstiftning. Den andra 

funktionen är någon slags specificerings- och konkretiseringsfunktion; privata 

regleringar som konkretiserar vissa centrala lagregler. Den tredje funktionen är att den 

privata regleringen fungerar som självständiga regler, som säger på vilket sätt 

konflikter kan lösas. På universiteten och i den juridiska litteraturen behandlas inte 

den här problematiken. Hans tes är att vi kan och borde utnyttja den potential som den 

privata regleringen innebär. 

 

Professor, f.d. justitieråd Bertil Bengtsson, Sverige, anför bl.a. följande. Den 

civilrättsliga lagstiftningen är endast en liten del av den problematiken som 

framhållits. Konsumentavtal är bara till en begränsad del reglerade i de nordiska 

länderna. När det till exempel gäller hyra av lös egendom är detta inte reglerat genom 

tvingande lagstiftning. Detsamma gäller åtskilliga konsumenttjänster. Från 

civilrättslig synpunkt erhåller konsumenten här endast ett skydd i 36 § avtalslagen.  

Det finns en benägenhet hos den nuvarande generationen av domare, som har 

vuxit upp med ett konsumenttänkande, att i alla möjliga sammanhang trots att det inte 

finns någon direkt lagregel om konsumentförhållande, ändå låta ett konsument-

tänkande påverka bedömningen. Lagstiftaren i Sverige tycks dock anse, samtidigt som 

man bekänner till konsumentskyddet, att man ska inte ställa till för mycket trassel för 

småföretagare med tvingande regler och liknande. Det är en synpunkt som är mycket 

aktningsvärd, men som är lite svår att förena med tanken på ett konsumentskydd. Som 

ett exempel kan nämnas att den svenska regeringen startade ett lagstiftningsprojekt 

där man ville utvidga konsumenttjänstlagens regler till andra förhållanden, bl.a. till 

offentliga tjänster. Man ville genom detta åstadkomma konkurrensneutralitet mellan 

de privata och de offentliga tjänsterna. Från konsumentsynpunkt hör inte 

konkurrensneutralitet till någon brännande fråga. Och när det inte gick att lagstifta om 

de offentliga tjänsterna var den politiska ledningen helt tämligen ointresserade av 

reformen. Den attityden - att vi måste tänka på småföretagarna - är en tanke som 

konkurrerar med konsumentskyddet. 

 

Rektor, professor Thomas Wilhelmsson, Finland, anför bland annat följande. I den 

nordiska konsumentskyddsideologin betonas näringsidkarens ansvar, medan EU:s 

konsumentskyddsideologi mer bygger på tanken att konsumenten ska ta ansvar för 

sina egna rationella val. I den här debatten bör införas en ekonomisk synvinkel; 

transaktionskostnader. Man får inte glömma bort att även konsumenten har 

transaktionskostnader. Tid är pengar även för konsumenten. Han anser att det är långt 

mer rationellt att konsumentombudsmannen ser över till exempel en uppsättning 

standardvillkor och rensar ut de oskäliga avtalsvillkoren, än att tiotusen konsumenter 

ska använda en halvtimme var för att läsa igenom villkoren och fundera över om de 

vill använda de oskäliga avtalsvillkoren.  

 

Docent, lektor Torbjörn Ingvarsson, Sverige, anför bland annat följande. Frågan som 

nu diskuteras är intressant och viktig. EU är inte lösningen även om unionen kan 

fungera som drivfjäder i vissa avseenden. Konsumtionsmönstren är inte likadana inom 
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hela EU. Man kan ställa sig frågande till vilket behov vi har av vissa regler som 

plötsligt introduceras i direktiv. Idén om den gemensamma marknaden gör att vi 

förväntas ha till exempel kreditförmedlare, som inte finns egentligen, eller som i vart 

fall för närvarande har ett mycket begränsat värde. Tendensen att försöka 

gemensamhetsreglera på områden där det egentligen inte finns något behov är en 

märklig vana hos EU, som man kanske måste börja fundera på vad det har med 

konsumentskydd med att göra. EU:s strategi är information. Förnuftiga, informerade 

konsumenter ska handla rationellt. Vi litar inte på regler som handlar om civilrättsliga 

rättigheter, utan i stället ska man vara rationell. Alla konsumenter är inte rationella. 

De nordiska länderna skulle tjäna på att, när vi nu ändå har direktiv som är förnuftiga 

och bra på olika sätt, implementera dessa på samma sätt. Jämför man hur vi nyligen 

gjorde med konsumentkreditdirektivet så kan man konstatera att de nordiska länderna 

valde att implementera det på lite olika sätt. En akademisering av konsumenträtten är 

önskvärd och något vi borde arbeta mer med. Det går att ta fram allmänna principer 

för konsumentskydd och det är ett arbete som vi borde starta ganska snart. Det bör 

dock inte bli ett projekt där man bara försöker hitta den minsta gemensamma 

nämnaren, utan ett projekt där man även försöker vara framåtblickande.  

 

Lagman Anders Erlman, Sverige, anför bland annat följande. I domstolen är tanken att 

de jure och de facto ska överensstämma med varandra. När det gäller de mål som 

kommer till domstolen upplever han påtagligt ofta att det är konsumenten som är den 

starkare parten. Det är ofta småföretagare som hamnat i en tvist med en konsument, 

ofta jurist till yrket. För att de svaga konsumenterna ska få ett skydd är det enligt hans 

mening mycket viktigt att konsumentombudsmännens verksamhet fungerar bra. 

 

Gerhard af Schultén anför att han tror att det behövs en tvärdisciplinär forskning och 

diskussion i det här ämnet, så att de stora konsumentpolitiska frågorna, till exempel 

hur man ska koppla ihop en hållbar konsumtion och tillväxt med en hållbar 

utveckling, belyses.    

 

Debattledaren avslutade mötet med att tacka panelen och mötesdeltagarna för ett 

givande möte. 

 



 

 

 

 


