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Sammanfattning
Ett villkor innebärande friskrivning från skadeståndsskyldighet vid
kontraktsbrott är en praktiskt sett mycket viktig beståndsdel i ett avtal. De
skador som kan uppkomma då ett kontraktsbrott äger rum kan förorsaka
kostnader som uppgår till betydande belopp, vilket medför att en
inskränkning i ansvaret att svara för uppkomna skador inte sällan värderas
högt av en avtalspart.

Friskrivningsklausuler som innebär att skadeståndsansvaret inskränks kan
utformas på olika sätt, men det torde vara möjligt att urskilja två
huvudgrupper. Den första består i partiella inskränkningar i
skadeståndsskyldighet och kan även benämnas ansvarsbegränsningar.
Vanligtvis förekommer dessa i två varianter, begränsning av ansvar till visst
belopp, respektive begränsning av ansvar till viss skadetyp. Den
förstnämnda av dessa ansvarsbegränsningar består i att den friskrivande
parten angivit att skadestånd endast utgår med visst bestämt belopp eller
med viss procentandel av kontraktssumman. Ansvarsbegränsning till viss
skadetyp sker vanligen genom att avtalspart begränsar sitt ansvar till att
enbart gälla s k direkt skada, medan indirekt skada inte ersätts.

Nästa huvudgrupp bland friskrivningsalternativen utgörs av de totala
friskrivningarna, s k ansvarsfriskrivningar. Dessa förekommer i form av
friskrivning från ansvar vid uppsåt, grov vårdslöshet samt vårdslöshet av
normalgraden, men även i form av friskrivning från ansvar för personskada.

Utgångspunkten då det gäller tillåtligheten av en friskrivningsklausul får
sägas vara att dessa villkor alltid, med stöd i principen om avtalsfrihet, är
giltiga. Med hänsyn tagen till bl a underlägsen avtalsparts behov av skydd
har dock ett antal metoder för åsidosättande av friskrivningsklausuler
utformats. Åsidosättande av en friskrivningsklausul kan bl a ske då nämnda
avtalsvillkor strider mot tvingande civilrättslig lagstiftning, men även genom
exempelvis tillämpning av generalklausulen i 36 § avtalslagen. Dessutom
erbjuds genom Marknadsdomstolens verksamhet möjlighet att utfärda
förbud mot oskäliga avtalsvillkor, till vilken kategori alltför långtgående
friskrivningsklausuler inte sällan hör.

Gränserna för vad som utgör en tillåten friskrivning från
skadeståndsskyldighet och vad som utgör en ogiltig klausul, som inte
förtjänar upprätthållande, låter sig inte med lätthet fastslås. Av betydelse för
bedömningen av när en friskrivning kan accepteras är faktorer såsom
partsställning, förekomst av försäkring och möjligheten att kanalisera ansvar
till annat rättssubjekt.

Vidare kan det sätt på vilket en friskrivningsklausul blev del av parternas
avtal ha betydelse. Då friskrivning sker genom inkorporering av ett eller
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flera villkor som förekommer i ett standardavtal ställs nämligen särskilt
stränga krav för att klausulen ifråga skall anses införlivad i parternas
individuella avtal.

För att avgöra om en viss aktuell friskrivningsvariant är godtagbar eller inte
torde det oftast inte vara möjligt att ta sin tillflykt till klara, fast uppställda
regler. Vanligtvis är det först vid en samlad bedömning av avtalssituationen
i dess helhet, som det går att avgöra huruvida friskrivningen är acceptabel
och därför med rättslig verkan begränsar eller utesluter en annars
skadeståndsansvarig parts skyldighet att ersätta skada orsakad av
kontraktsbrott.
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1 Inledning

1.1 Uppsatsens ämne

En grundläggande tankegång vid utformandet och uppkomsten av
bestämmelser på skadeståndsrättens område är att när något rättssubjekts
handlande medfört skada för annan, denne senare har ett berättigat anspråk
på någon form av kompensation. Trots att vad som nu sagts i praktiken
modifieras på en rad olika sätt kan ändå hävdas att detta är ett synsätt som
ligger till grund för så gott som alla skadeståndsrättsliga tankegångar.

En viktig distinktion på skadeståndsrättens område görs mellan inom-
respektive utomobligatoriska förhållanden. De bestämmelser som reglerar
nämnda två förhållanden skiljer sig i vissa hänseenden markant åt. En i
praktiken mycket viktig skillnad, som kan få kännbara konsekvenser för de
inblandade subjekten, är att det vid inomobligatoriskt ansvar föreligger en
möjlighet att under vissa förutsättningar friskriva sig från
skadeståndsskyldighet. Denna möjlighet är beroende av det faktum att
skadeståndslagen enligt sin inledande bestämmelse i 1 kap 1 § är dispositiv,
vilket medför att avtalsparter kan konstruera alternativa
skadeståndslösningar. En mycket viktig inskränkning i denna avtalsfrihet
utgörs dock av tvingande lagstiftning, såsom exempelvis den
konsumenträttsliga skyddslagstiftningen eller den likaledes tvingande
produktansvarslagen.

Förekomsten av en friskrivningsklausul i ett avtal är ofta mycket
betydelsefull, inte minst för bedömning av det värde avtalet utgör för
parterna. Friskrivningsklausulen är inte sällan en av de allra viktigaste
klausulerna i avtalet, och en stor del av förekommande standardavtal
innehåller friskrivningsklausuler. Detta gör att utbredningen av
friskrivningsklausuler får sägas vara stor. Principen om avtalsfrihet är ett
grundläggande rättesnöre i svensk avtalsrätt. En oinskränkt tillämpning av
denna princip skulle medföra att friskrivningsklausuler utan undantag skulle
accepteras av rättsordningen. Av olika anledningar anses från lagstiftarens
och rättstillämpningens sida dock att alltför vittgående friskrivningar från
skadeståndsskyldighet inte är önskvärda och därför inte skall upprätthållas,
trots att utgångspunkten alltjämt är avtalsfrihet.

1.2 Syfte och problemformulering

Syftet med denna i huvudsak deskriptiva uppsats är att närmare undersöka
på vilka sätt friskrivning från skadeståndsskyldighet kan ske. Vidare är
avsikten att fastställa vilka krav rättsordningen ställer på en
friskrivningsklausul för att denna skall accepteras, d v s vad som krävs för
att friskrivningen skall konstituera en godtagbar inskränkning i en parts
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skadeståndsansvar. Generella problem som uppkommer i anslutning till
friskrivning från skadeståndsskyldighet skall identifieras och analyseras.
Genom en undersökning av gällande rätt skapas förutsättningar för att kunna
dra slutsatser kring hur en friskrivningsklausul skall formuleras för att vara
en regelrätt friskrivning som inte kan angripas.

Uppsatsen syftar även till att undersöka vilka möjligheter som finns att
åsidosätta friskrivningsklausuler som inte uppfyller de krav rättsordningen
ställer på dem. Den rättsliga regleringen och kontrollen av
friskrivningsklausuler undersöks därför. Med hjälp av en genomgång av
några utvalda huvudtyper av friskrivning från skadeståndsskyldighet skall de
yttersta gränserna för friskrivning fastställas. Denna undersökning skapar en
grund som möjliggör en diskussion kring hur avvägningen mellan
avtalsfrihetens oinskränkbarhet och den rättsliga kontrollen av friskrivningar
skall göras.

För att uppnå syftet med uppsatsen aktualiseras frågeställningar som: vilka
huvudsakliga typer av friskrivningar från skadeståndsskyldighet accepteras i
svensk rätt? På vilka sätt inskränker dessa friskrivningar
skadeståndsansvaret? Hur kontrolleras friskrivningsklausuler och på vilka
sätt kan de komma att åsidosättas? Var går gränsen för vad som utgör en
godtagbar respektive icke godtagbar friskrivning? Har det någon betydelse
vilka parterna i avtalet är? Vilken roll, om någon, spelar förekomsten av
försäkring?

1.3 Avgränsningar

Friskrivningsklausuler förekommer som villkor i avtal som kan hänföras till
en rad olika avtalstyper. Reglerna beträffande exempelvis köp av lös
respektive fast egendom skiljer sig som bekant åt, vilket får konsekvenser
för de friskrivningsklausuler sådana köpeavtal kan innehålla. Som syftet
med denna uppsats anger är avsikten att undersöka friskrivningsklausuler
generellt sett, vilket medför att de specialregler skilda avtalstyper
aktualiserar inte kommer att behandlas. I de fall kännedom om
speciallagstiftning krävs för att förstå enskilda resonemang kommer dessa
specialregler dock kortfattat och översiktligt att anges.

En avtalsparts skyldighet att erlägga skadestånd för kontraktsbrott kan
komma att begränsas på andra vis än genom förekomsten av
friskrivningsklausuler. Exempelvis kan den ersättning som annars skulle
tillfalla den skadelidande nedsättas om denne varit medvållande till den
uppkomna skadan. Då uppsatsen exklusivt behandlar friskrivningsklausuler
kommer dessa aspekter dock inte att beröras.1 Det finns andra möjligheter
att begränsa skadeståndsskyldighet till visst belopp än genom
                                                
1 För vidare läsning om jämkning av skadestånd och speciellt om medvållande i
kontraktsförhållanden se Bengtsson, Bertil: Om jämkning av skadestånd. Stockholm 1982,
kap 17.
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friskrivningsklausuler. Detta kan ske genom olika slags ersättningsklausuler.
I detta arbete kommer dessa klausuler inte att beröras, dock med det
undantag att något anges om gränsdragningen till friskrivningsklausuler,
nedan 4.2.1.

Tonvikten i arbetet kommer att ligga på näringsidkarförhållanden, vilket
dock inte innebär att konsumenträttsliga resonemang helt lämnas därhän. De
aspekter av friskrivning från skadeståndsskyldighet i konsumentförhållanden
som kommer att beröras hör främst hemma i kapitel 3, där åsidosättande av
friskrivningsklausuler behandlas. Anledningen till att
konsumentförhållanden inte i övrigt utgör något centralt föremål för
undersökningen är att avtal där ena parten intar konsumentställning till stor
del regleras i tvingande lagstiftning, varför utrymmet för friskrivningar är
starkt begränsat.

Det långtgående nordiska lagstiftningssamarbetet på civilrättens område har
medfört att reglerna på den allmänna avtalsrättens område i stort sett
sammanfaller mellan de nordiska länderna. Detta medför att en komparativ
utblick över hur friskrivning från skadeståndsskyldighet behandlats i de
nordiska grannländerna kunnat vara av intresse. Av utrymmesskäl kan dock
varken sådana jämförelser, eller diskussion av övriga internationella
förhållanden, komma ifråga annat än i ytterst begränsad omfattning.

Det finns åtskilliga möjligheter att friskriva sig från ansvar för uppkommen
skada förutom den här aktuella friskrivningen från skadeståndsansvar. Ofta
torde andra friskrivningsklausuler medföra samma, eller i vart fall snarlika,
slutresultat som skadeståndsfriskrivningar. Trots förefintliga likheter hamnar
dock dessa övriga friskrivningsklausuler utanför ramen för uppsatsen, som
enbart behandlar friskrivning från skadeståndsskyldighet som uppkommit
p g a kontraktsbrott.

Förevarande uppsats rör sig i gränslandet mellan skadeståndsrätt och
avtalsrätt. Då avsikten med uppsatsen är att behandla just friskrivning från
skadeståndsansvar kommer emellertid till viss del de avtalsrättsliga
aspekterna att behandlas något översiktligt. Som exempel kan anföras att ett
påvisbart avtalsbrott förutsätts utan att närmare diskussion förs kring vad
som konstituerar avtalsbrott.2 Uppsatsens skadeståndsrättsliga fokus medför
att de avtalsrättsliga anmärkningar som görs på intet sätt gör anspråk på att
vara uttömmande.

                                                
2 Dock bör påpekas att då avtalsbrott förutsätts, termen avtalsbrott används i vid
bemärkelse, och således omfattar samtliga fall då en avtalsenlig prestation av en eller annan
anledning inte tillhandahållits. För vidare diskussion kring termen avtalsbrott se Taxell, Lars
Erik: Avtal och rättsskydd. Åbo 1972, s. 171-177.
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1.4 Metod och material

Arbetet med uppsatsen har bedrivits utifrån sedvanlig juridisk metod. Den
litteratur som behandlar ämnet får dock sägas vara förhållandevis mager och
monografier som specifikt behandlar uppsatsens ämne lyser med sin
frånvaro. Detta har medfört ett behov av att rikta uppmärksamheten mot
andra informationskällor. Lagstiftning som direkt rör friskrivning från
skadeståndsskyldighet är dock även den begränsad, men i de fall där
lagstiftning finns, har denna och därtill hörande förarbeten studerats.

I de fall där friskrivningsklausuler behandlas i litteraturen sker detta ofta i
direkt anknytning till att en speciell avtalstyp diskuteras. Genom jämförande
litteraturstudium har dock generellt giltiga slutsatser kring friskrivning från
skadeståndsskyldighet oberoende av avtalstyp kunnat erhållas.

En följd av att friskrivningsklausuler endast i så begränsad omfattning är
reglerade genom lagstiftning är att betydelsen av domstolspraxis istället
ökar. Urvalet av de rättsfall som berörs har huvudsakligen företagits med
utgångspunkt i doktrinens behandling av rättspraxis. Det faktum att det
relativa fåtal rättsfall som existerar rör skilda avtalsförhållanden försvårar
dock möjligheten att dra generella slutsatser. Genom jämförelser mellan
rättsfall som behandlat friskrivningsklausuler som förekommit i skilda
avtalstyper kan dock vissa gemensamma nämnare konstateras, vilket
möjliggjort generella resonemang. Viss försiktighet måste dock iakttagas när
det gäller tänkbara allmängiltiga slutsatser.

Eftersom vissa resonemang svårligen kan tas ur sitt sammanhang kommer
en analys av det som beskrivs att ske kontinuerligt under uppsatsens gång.
Vissa avslutande kommentarer av analytisk karaktär kommer dock att sparas
till uppsatsens avslutande del.

1.5 Forskningsläge

Friskrivning från skadeståndsskyldighet är som nämnts i föregående avsnitt
inte utförligt behandlat i litteraturen. Thorsten Lundmark lade dock 1996
fram en avhandling, ”Friskrivningsklausuler. Giltighet och räckvidd”, som
särskilt behandlar friskrivning i kommersiella avtal om köp av lös egendom.
Nämnda avhandling redogör för ett antal olika friskrivningsklausuler, och
innehåller ett tämligen utförligt avsnitt om friskrivning från just
skadeståndsskyldighet. Detta verk har därför till stor del använts som en
grundläggande bas för arbetet med min uppsats.

Bland nordisk doktrin bör nämnas Lars Erik Taxells verk ”Skadestånd vid
avtalsbrott”, som utkom 1993, och som innehåller värdefulla principiella
diskussioner kring kontraktsbrott. Den avtalsrättsliga aspekten på
friskrivningsklausuler finns berörd i allmän avtalsrättslig litteratur, men den
skadeståndsrättsliga prägeln saknas ofta i dessa verk. Trots detta kan den
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rikligt förekommande nyare allmänt avtalsrättsliga litteraturen bidra med
grundläggande kunskaper i ämnet.

Standardavtal innehåller som nämnts mycket ofta friskrivningsklausuler
varför litteratur om standardavtal inte sällan behandlar
friskrivningsklausuler. Dominerande litteratur på detta område är Ulf
Bernitz bok ”Standardavtalsrätt”, senast utgiven 1993, vilken till stor del
kommit att utgöra ett standardverk på området.

1.6 Terminologi

Denna uppsats berör de friskrivningar från skadeståndsskyldighet som kan
ske i inomkontraktuella förhållanden. Trots att gränsdragningen mellan
inom- och utomobligatoriska förhållanden ibland är vansklig kommer jag att
bortse från de gränsfall som kan förekomma. Med begrepp som
”inomobligatoriskt”, ”inomkontraktuell” samt ”kontraktsmässig” avses de
klara fall, då det med lätthet kan fastställas att de aktuella parterna är
ömsesidigt bundna i ett avtalsförhållande.

De inskränkningar i skyldigheten att betala skadestånd, som kan införas i ett
avtal, kan utformas på skilda sätt och vara mer eller mindre långtgående.
Med benämningen ”friskrivning från skadeståndsskyldighet” avses alla
tänkbara inskränkningar som kan göras i skadeståndsansvaret. När begreppet
”ansvarsbegränsning” används avses enbart de fall då partiella
inskränkningar gjorts varigenom skadeståndsansvaret begränsats till visst
belopp eller viss skadetyp.3 När en total friskrivning från skadeståndsansvar
avses används istället uttrycket ”ansvarsfriskrivning”. Detta begrepp nyttjas
ofta för att beteckna klausuler som uppställer högre krav för att ansvar
överhuvudtaget skall inträda, exempelvis genom krav på grov vårdslöshet.4

För att samlat beteckna ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar
används alltså uttrycket ”friskrivning från skadeståndsskyldighet”, men det
förekommer även att enbart lokutionen ”friskrivning” används. Det är dock
min förhoppning att det sammanhang i vilket uttrycket används skall
medföra att missförstånd undviks trots att begreppsbildningen till viss del är
oklar och i viss utsträckning motsägelsefull.

1.7 Disposition

Uppsatsen inleds (i kapitel 2) med att några grundläggande anmärkningar
kring inomkontraktuellt skadeståndsansvar görs. Här behandlas särskilt
skillnaden mellan inom- och utomobligatoriskt ansvar, samt förhållandet

                                                
3 Exempel på ställen där begreppet ansvarsbegränsning används är SOU 1974:83 s. 174-175
samt Dillén, Björn: Arbetsskadeansvar. Om friskrivning från skadeståndsansvar för
arbetsskada. Stockholm 1982, s. 37.
4 Som exempel där nämnda lokution används kan anföras SOU 1974:83 s. 174 samt Bernitz,
Ulf: Standardavtalsrätt. Stockholm 1993, s. 15.
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mellan dispositiv skadeståndsrättslig lagstiftning och kontraktsrättsligt
ansvar. Vidare sägs något om s k konkurrerande ansvarsgrunder och om hur
dessa behandlas. Därefter följer en primär redogörelse för
friskrivningsklausuler med särskild betoning på syftet med förekomsten av
sådana klausuler. Kapitlet avslutas med att standardavtal översiktligt
behandlas.

I nästföljande kapitel, (kapitel 3), återfinns en redogörelse för hur den
rättsliga regleringen och kontrollen av friskrivningsklausuler sker och vilka
angreppssätt som finns att tillgå för att åsidosätta en friskrivningsklausul.
Med detta som grund följer så behandlingen av ansvarsbegränsningar. Detta
kapitel (kapitel 4) disponeras så att begränsning av skadeståndsansvar till
visst belopp inleder redogörelsen, vilken följs av ett avsnitt om begränsning
till viss skadetyp. I direkt samband med att respektive ansvarsbegränsning
behandlas, diskuteras tillåtligheten av aktuell begränsning. När dessa
partiella skadeståndsinskränkningar berörts är turen kommen till
ansvarsfriskrivningarna, vilka behandlas i kapitel 5. Precis som i föregående
kapitel kommer giltigheten av de ansvarsfriskrivningar som tagits upp till
behandling att diskuteras i samband med respektive ansvarsfriskrivning.
Avslutningsvis, i kapitel 6, sammanförs några av de egna kommentarer som
framförts i tidigare kapitel. Tillsammans med några ytterligare tankegångar
av analytisk karaktär utgör detta sista kapitel en avrundande kommentar.
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2 Allmän bakgrund

2.1 Inomkontraktuellt ansvar

2.1.1 Grundläggande aspekter på inomobligatorisk
skadeståndsskyldighet

Skyldigheten för en kontraktspart att ersätta sin motpart vid uppkommen
skada bottnar i den s k principen om fortsatt avtalsbundenhet. Denna princip
innebär att parterna, trots avtalsbrottet, alltjämt är bundna vid avtalet. Detta
medför att borgenären i första hand har ett krav på avtalsprestation. Om
detta inte är möjligt gör sig den ekonomiska aspekten av principen gällande
genom att den skadelidande har ett anspråk på ekonomisk kompensation. En
rätt till ersättning föreligger, så att den skadelidande försätts i samma
ekonomiska situation som han skulle ha befunnit sig i om avtalsbrott inte
förekommit, d v s han skall erhålla det positiva avtalsintresset. Detta brukar
benämnas skadeståndets reparativa funktion.5 Det skall dock påpekas att
skadeståndsansvar av olika anledningar, exempelvis då kausalitet inte
föreligger mellan den skadebringande handlingen och uppkommen skada,
kan vara uteslutet, varvid någon ekonomisk kompensation inte erhålls av
skadevållaren.6

Om ett avtal föreligger mellan två parter bestäms ett eventuellt
skadeståndsanspråk mellan dessa parter av avtalet eller av andra regler som
anknyter till det föreliggande kontraktsförhållandet. Finns däremot inget
avtalat om skadeståndsansvar, eller påverkar ett förefintligt avtal inte
skadesituationen, befinner man sig på området för utomobligatoriskt
skadestånd, d v s de bestämmelser som aktualiseras då är i princip
skadeståndslagen. Denna lag är dock även tillämplig i avtalsförhållanden.
Dess 1 kap 1 § anger dock att lagens bestämmelser tillämpas om inte annat
”föranleds av avtal”. Undantag från skadeståndslagens tillämpningsområde
görs även då annat ”följer av regler om skadestånd i avtalsförhållanden”.
Det kan dock tänkas att skadeståndsansvaret i ett kontraktsförhållande
endast till viss del påverkas av särskilda lagregler, och att skadeståndslagen
istället används i stor utsträckning.7

När ett avtal föreligger mellan parterna blir skadeståndsskyldigheten ofta
strängare än enligt de utomobligatoriska reglerna i skadeståndslagen. Ett
viktigt exempel härpå är att ren förmögenhetsskada ofta ersätts enligt samma
regler som person- och sakskada om det föreligger ett avtalsförhållande
mellan parterna. Kravet på att ren förmögenhetsskada skall ha orsakats av

                                                
5 Taxell, Lars Erik: Skadestånd vid avtalsbrott. Åbo 1993, s. 43.
6 Hellner, Jan: Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt 2 häftet. Stockholm 1993, s. 209.
7 Hellner, Jan, Johansson, Svante: Skadeståndsrätt. Stockholm 2000, s. 87.
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brott bortfaller således.8 En konsekvens av den stora skillnad som föreligger
för möjligheten att erhålla ersättning för ren förmögenhetsskada är att vissa
kvasikontraktuella situationer i praxis har ansetts vara tillräckliga för att
inomobligatoriska regler kunnat tillämpas.9 En möjlig anledning till denna
relativt långtgående utsträckning av begreppet ”kontraktsförhållande” skulle
kunna förklaras med en önskan att minska skillnaderna mellan inom- och
utomobligatoriskt ansvar vid ren förmögenhetsskada.

Självfallet är det dock inte alltid så att ett avtalsförhållande medför att
ansvaret vid uppkommen skada blir strängare. Skadeståndsskyldigheten kan
även bli lindrigare, vilket införandet av friskrivningsklausuler är ett viktigt
exempel på. Distinktionen mellan skadestånd som utdöms på inom-
respektive utomobligatoriska grunder är även viktig att upprätthålla när det
gäller oaktsamhetsbedömningen. Ett avtal medför modifikationer i
bedömningen av om oaktsamhet förelegat. En sådan viktig modifikation är
att avtalspart i högre grad kan vara ansvarig för underlåtenhet att hindra
skador. En praktiskt viktig skillnad mellan avtalsförhållanden och rent
utomobligatoriska förhållanden är att bevisbördan i avtalsförhållanden ofta
läggs på den som blir krävd på skadestånd.10

2.1.2 Konkurrerande ansvarsgrunder

Ibland kan situationer uppkomma då skadelidande i princip kan vara
berättigad till ersättning såväl enligt kontraktsmässiga bestämmelser som
enligt utomobligatoriska regler. Skadelidande kan tänkas vilja grunda ett
skadeståndsanspråk både på inom- och utomobligatoriska bestämmelser.
Detta kallas anspråkskonkurrens eller konkurrerande ansvarsgrunder. De
kontraktsmässiga reglerna är ofta mer gynnsamma för skadelidande, vilket
gör att det inte är så vanligt förekommande att denne vill utnyttja de
utomobligatoriska reglerna. Ett i praktiken viktigt undantag härifrån är de
tillfällen då skadelidandes rätt till ersättning enligt kontraktsmässiga regler
preskriberats.11

                                                
8 Bengtsson, Bertil: Skadeståndsrätt - några huvudlinjer. Stockholm 1994, s. 65. I detta
sammanhang skall även erinras om att ren förmögenhetsskada numera kan ersättas även vid
fel eller försummelse vid myndighetsutövning samt då myndighet lämnar felaktiga
upplysningar och råd, vilket framgår av 3:2 respektive 3:3 SkL. Skadeståndsansvar för det
allmänna skall dock inte vidare behandlas i denna uppsats.
9 Hellner (2000) s. 88. Som exempel från rättspraxis kan anföras NJA 1980 s. 383
(Ackordscentralen). Se även Hellner (1993) s. 193.
10 Bengtsson s. 65. Två avtalstyper där placeringen av bevisbördan till skadelidandes fördel
är särskilt tydlig är avtal om transport samt förvaring. I detta sammanhang bör även
säljarens s k kontrollansvar enligt köplagens bestämmelser nämnas, vilka anger att köparen
har rätt till ersättning om inte säljaren kan visa att fel eller dröjsmål beror på hinder utanför
hans kontroll, 27 § respektive 40 § KöpL.
11 Hellner (2000) s. 89. För skadeståndskrav enligt SkL gäller den allmänna
fordringspreskriptionen i preskriptionslagen (1981:130), vilket innebär tio år efter det att
fordringen uppkom eller preskriptionsavbrott genomfördes. Kontraktsmässiga regler är ofta
mindre förmånliga i detta hänseende.
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Det kan dock förekomma ytterligare tillfällen då den skadelidande av olika
anledningar kan vilja använda utomobligatoriska regler istället för de
avtalsmässiga. Ett exempel på en sådan situation är just då
skadeståndsskyldigheten inskränkts i avtalet. Genom att åberopa de
utomobligatoriska reglerna skulle det vara möjligt för skadelidande att
undvika eventuella begränsningar som avtalet medför. Den rättsliga
behandlingen av konkurrerande ansvarsgrunder är omdiskuterad. Å ena
sidan kan det tyckas att den skadelidande inte skall komma i sämre läge än
vad en utomstående skulle göra, enbart därför att han befinner sig i ett
avtalsförhållande med den som orsakat skadan. Enligt detta resonemang
skulle skadelidande vara berättigad att avstå från att åberopa kontraktet och
istället använda sig av allmänna utomobligatoriska regler. Å andra sidan kan
hävdas att i de situationer då kontraktsmässiga regler anpassade efter det
specifika avtalet finns, borde dessa regler gå före och kontraktets
bestämmelser borde inte kunna åsidosättas.12 I de fall då avtalet i fråga
innehåller en friskrivningsklausul blir synen på konkurrerande
ansvarskriterier naturligtvis av stor betydelse.

Huvudregeln enligt svensk rätt torde vara att den skadelidande inte får
använda sig av utomobligatoriska regler om det föreligger ett gällande avtal
mellan parterna.13 Skadelidande har då ingen möjlighet att använda sig av
utomobligatoriska bestämmelser istället för de kontraktsmässiga. Detta
medför att han inte kan undkomma en eventuell friskrivningsklausul genom
att istället använda utomobligatoriska skadeståndsregler.14

2.2 Friskrivningsklausuler

2.2.1 Allmänt om friskrivningsklausuler

Det faktum att avtalsfrihet är en grundläggande princip i svensk rätt medför
att två parter i sitt avtal kan reglera vad som skall gälla vid eventuella
avtalsbrott. Genom införande av särskilda avtalsklausuler kan avtalet vid
kontraktsbrott dels föreskriva andra påföljder än de som anges i gällande
lagstiftning, dels reglera användningen av gängse påföljder så att
tillämpningen avviker från det som anges i dispositiv lag. Därigenom finns
såväl möjligheten att begränsa skadestånd till viss omfattning, som
möjligheten att förändra förutsättningarna för att viss påföljd skall inträda.15

Med den terminologi, som angivits i föregående kapitel, innebär detta att
ansvarsbegränsningar respektive ansvarsfriskrivningar är möjliga.

                                                
12 Hellner (2000) s. 90.
13 Som stöd för detta kan anföras rättsfallet NJA 1951 s.656.
14 Hellner (2000) s. 90-91.
15 Taxell, Lars Erik: Avtalsrätt. Bakgrund – sammanfattning – utblick. Stockholm 1997, s.
82-83.
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Friskrivningsklausuler kan sägas vara avtalsvillkor som utesluter eller
begränsar det ansvar en part skulle haft enligt dispositiv rätt. En friskrivning
som sker i form av en ansvarsfriskrivning innebär att förutsättningarna för
att skadestånd som påföljd skall kunna aktualiseras skärps, medan
ansvarsbegränsning vanligtvis gör att beloppet som kan utfalla begränsas.16

En annan form av ansvarsbegränsning är att skadeståndsskyldigheten
inskränks till att enbart gälla viss skadetyp. Ett ytterligare försök till
definition av begreppet friskrivningsklausuler står att finna i
Generalklausulsutredningens arbete, som föregick införandet av 36 §
avtalslagen. Enligt definitionen förstås med friskrivningsklausuler ett
avtalsvillkor som innebär att part friskriver sig från beskaffenheten av sin
prestation, samt även villkor som innebär att part friskriver sig från
skadeståndsskyldighet eller villkor som begränsar det belopp skadestånd kan
utfalla med.17

Omfattningen av en friskrivningsklausul kan alltså variera från att vara
vidsträckt och innefatta en rad tänkbara situationer till att vara snävare
utformad. Friskrivningsklausulen kan med andra ord vara partiell eller total
såtillvida att den enbart begränsar skadeståndsskyldigheten, respektive helt
och hållet utesluter möjligheten till skadestånd som påföljd.18

Eftersom friskrivningsklausulens uppgift är att på förhand på ett eller annat
sätt modifiera det ansvar som gällt utan klausulen, riktas den vanligen mot
dispositiva lagregler. Det är ju dessa som skulle trätt istället om inte
friskrivningen funnits. Dock kan friskrivningen även rikta sig mot vad som
skulle gällt enligt rättspraxis, handelsbruk eller annan sedvänja.19

Det är först från slutet av 1800-talet som bruket av friskrivningsklausuler
kommit att uppmärksammas, trots att förekomsten av nämnda klausuler går
så långt tillbaka som till romartiden.20 Anledningarna till att
friskrivningsklausuler över tiden blivit allt viktigare är främst ekonomiska.
Industrialismen, den alltmer omfattande handeln samt handelns
internationalisering har ökat behovet av friskrivningsmöjligheter. Genom att
avtalsprestationen på flera sätt blivit alltmer riskfylld ökar intresset för den
part som har att fullgöra prestationen att friskriva sig från ansvar. Ofta är
den som skall fullgöra prestationen beroende av medhjälpare.21 Vidare är
parterna allt oftare anonyma och har inte haft någon inbördes avtalsrelation
tidigare. Detta kan medföra ökade risker och utgör sålunda ett incitament för

                                                
16 Bernitz (1993) s. 15-16.
17 SOU 1974:83 s. 174-175.
18 Lundmark, Thorsten: Friskrivningsklausuler. Giltighet och räckvidd. Särskilt om
friskrivning i kommersiella avtal om köp av lös egendom. Uppsala 1996, s. 36.
19 Lundmark, s. 40.
20 Lundmark, s. 34.
21 I inomobligatoriska förhållanden ansvarar avtalspart normalt sett för de medhjälpare han
anlitar för att kunna fullgöra sin prestation.
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parterna att vilja skydda sig. Ett sätt att åstadkomma sådant skydd är just
genom friskrivningsklausuler.22

Något som kan utgöra en ytterligare anledning till den ökade användningen
av friskrivningsklausuler är brister i den dispositiva rätten. På vissa områden
saknas lagregler helt, exempelvis de områden där den snabba tekniska
utvecklingen medfört att lagstiftningen inte förmått hålla jämna steg.23

Vidare kan det tänkas att då det förvisso finns lagregler dessa kan vara
alltför vaga eller dåligt anpassade till de verkliga förhållandena i vilka de är
avsedda att tillämpas. Med tiden kan även de regler, som vid sin tillkomst
var godtagbara, ha kommit att verka mindre lämpliga, varför parterna genom
avtalsvillkor vill uppnå andra resultat. En annan förklaring kan helt enkelt
vara att befintliga dispositiva regler förvisso är både preciserade och väl
anpassade till de verkliga förhållandena, men att den förpliktade parten
anser dessa regler alltför stränga. Av denna orsak försöker denne part därför
mildra sitt ansvar genom friskrivning.24

Anledningen till att en part anser att reglerna är för stränga och därför vill
friskriva sig från ansvar varierar naturligtvis. En tänkbar orsak kan vara en
allmän ovilja att utsätta sig för risker25, men det torde vanligtvis vara så att
den friskrivande parten vill undvika att drabbas av kostnader som inte kan
förutses vid avtalsslutet. Beroende på hur parten bedömer riskens storlek
varierar incitamentet att vilja friskriva sig. Svårigheten att beräkna storleken
av ett eventuellt skadestånd är också en viktig anledning till att en part kan
vilja begränsa eller utesluta sitt ansvar. Dock skall även påpekas att det kan
vara en konkurrensfördel att inte friskriva sig. Något som också inverkar på
en parts benägenhet att friskriva sig är om det finns möjlighet att kanalisera
ansvaret via en ansvarsförsäkring.26

Ju större beredskap en avtalspart har för att svara för en viss typ av skada
och ju mer omfattande partens vana är att stå risken för en skada, desto
större är utsikterna för att parten inte skall anse sig nödgad att genomdriva
en friskrivning från ansvar. Anser parten sig besitta kompetens och
skicklighet att utföra den prestation avtalet innebär, minskar anledningen för
honom att vilja begränsa eller utesluta sin potentiella
skadeståndsskyldighet.27

Viktigt att påpeka när det gäller friskrivningsklausuler är att dessa ibland
uttrycks på ett sådant sätt att de ger sken av att vara något annat än just en
                                                
22 Lundmark, s. 53.
23 Som exempel kan anföras då tekniska framsteg medfört skapandet av nya produkter,
samtidigt som det saknas lagregler som närmare reglerar hur dessa produkter får brukas.
24 Lundmark, s. 54.
25 Något som i rättsekonomiska sammanhang vanligen kallas riskaversion. För vidare
läsning se exempelvis Skogh, Göran, Lane, Jan-Erik: Äganderätten i Sverige. En lärobok i
rättsekonomi. Stockholm 1993, s. 90.
26 Lundmark, s. 77-78.
27 Kötz, Hein: ”Unfair Exemption Clauses. An Economic Analysis” I: Svensk Juristtidning
1987, s. 473 ff.
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friskrivning. Beteckningen kan ibland antyda att friskrivningen istället är
något helt annat, exempelvis kan termen ”garantiklausul” användas, där
ansvaret preciseras på ett sådant sätt att klausulen i realiteten innebär en
inskränkning i ansvaret. Ett exempel på hur svårbedömbara just
”garantiklausuler” kan vara är då klausulen anger att köparen har en
ovillkorlig rätt till omleverans vid fel, alltså även då felet i fråga är ringa,
men att klausulen samtidigt anger att någon rätt till skadestånd p g a fel inte
föreligger.28 En klausul som lätt kan bedömas vara till fördel för en part
genom benämningen ”garantiklausul” innehåller då även en friskrivning
som starkt kan begränsa partens möjligheter till ersättning. Det avgörande
vid bedömandet av sådana klausuler är vad villkoret innehåller, inte hur det
betecknas. Svårigheten att bedöma en viss klausuls beskaffenhet gör att det
ibland endast är möjligt att avgöra om en klausul innehåller en friskrivning
eller inte vid prövning i domstol.29

I många fall är syftet att uppnå riskfördelning med friskrivningsklausuler
helt godtagbart från rättsordningens sida sett. Dock kan alltför vittgående
friskrivningsklausuler medföra vissa problem, som på ett eller annat sätt
måste angripas. Ofta hänger dessa problem samman med att det numera är
väldigt vanligt att standardvillkor används, och dessa villkor innehåller ofta
friskrivningsklausuler.30

Att det kan uppstå problem i anslutning till friskrivningsklausuler beror till
stor del på att den part som friskrivit sig av en eller annan anledning vid
avtalsförhandlingen befinner sig i en överlägsen ställning. Detta kan bero på
att han intar monopolställning, att han är dominerande på den aktuella
marknaden eller att han besitter överlägsna kunskaper i jämförelse med sin
motpart. Detta utnyttjande kan ske dolt så att den friskrivande parten
genomdriver att avtalet kommer att innehålla en friskrivning utan att
motparten görs uppmärksam på detta. Ett inte alltför ovanligt sätt att uppnå
detta resultat är att en friskrivningsklausul tas in bland de standardvillkor
den starkare parten lägger fram och att klausulen ifråga placeras på ett
undanskymt ställe. Den friskrivande parten kan även utnyttja sin
överlägsenhet mer öppet. Friskrivningsklausulen kan då visserligen vara
fullt synlig, men den part som accepterar klausulen är kanske inte medveten
om vad den innebär. Han befinner sig helt enkelt i ett kunskapsmässigt
underläge.31

Riskerna för att den part med minst kännedom om tillämplig dispositiv
lagstiftning på området genom avtal godtar villkor som är till hans nackdel
torde naturligtvis vara särskilt stora då dessa villkor läggs fram i ett
standardavtal. Jag menar att bara det faktum att avtalsvillkor presenteras i
form av ett standardavtal många gånger kan tänkas få en avtalspart med
                                                
28 Det bör i detta sammanhang påpekas att en sådan inskränkning inte är möjlig i
konsumentförhållanden då tvingande konsumenträttslig lagstiftning är tillämplig.
29 Lundmark, s. 39-40.
30 Lundmark, s. 15.
31 Lundmark, s. 40-41.
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underlägsen kunskap om tillämplig lagstiftning på området att tro att
villkoren i aktuella standardavtal utgör allmänt vedertagna, accepterade
bestämmelser. Det är då inte otänkbart att den svagare parten anser det
lönlöst att försöka förhandla sig till andra villkor.

2.2.2 Standardavtal

Anledningen till att standardavtal kortfattat skall beröras i detta avsnitt är
dels att dessa avtal i mycket hög utsträckning innehåller
friskrivningsklausuler32, dels att standardavtalen aktualiserar särskilda
frågeställningar vid den dolda domstolskontrollen som behandlas i 3.3.2
nedan. Användandet av standardavtal har ökat markant de senaste
årtiondena och på vissa rättsområden är tillämpningen av standardiserade
villkor nästan undantagslös. Avtalstyper där bruket av standardavtal är
särskilt utbrett är bland andra fraktavtal och entreprenadavtal.33

Ett standardavtal kan sägas vara ett avtal som ”… helt eller delvis ingås
enligt i förväg upprättade standardiserade villkor avsedda att tillämpas
likartat i ett större antal konkreta avtalssituationer av viss art, i vilka
åtminstone den ena avtalsparten växlar”.34 Standardavtal förekommer i två
skilda former. De ensidigt upprättade standardavtalen skapas enbart av
företrädare för den ena avtalsparten, medan den andra gruppen av
standardavtal är de gemensamt upprättade standardavtalen.35 Sistnämnda
kategori standardavtal är upprättade av företrädare för båda sidorna av
berörda parter eller organisationer.36

Anledningar till att standardavtal nyttjas kan vara att det därigenom är
möjligt att rationalisera avtalsslutet och avtalsförhållandet, men även en
önskan att precisera rättsläget kan medföra bruk av standardavtal. Detta
gäller främst då berörd avtalstyp inte är utförligt behandlad av lagstiftaren
eller i rättspraxis. Ett tredje syfte, som här är det intressantaste, är strävan att
åstadkomma riskförskjutning mellan parterna jämfört med vad dispositiv
rätt stadgar. Detta är ofta det viktigaste syftet för parterna med
standardvillkoren. En sådan riskfördelning uppträder ofta i standardavtal i
form av friskrivningsklausuler.37

                                                
32 För diskussion kring förekomsten av friskrivningsklausuler i standardvillkor se SOU
1974:83 s. 183.
33 Lundmark, s. 90. Det ökade användandet av standardvillkor har hävdats vara en mycket
betydelsefull utveckling på köprättens område. För vidare läsning se Hellner, Jan: ”Avtals-
och köprätt under 1900-talet” I: Svensk Juristtidning 1984, s. 758-759. Det kan t o m
hävdas att den reella köprätten inte längre finns i den dispositiva köplagen utan istället i
standardavtalsrätten. Se vidare Ramberg, Jan: ”Utvecklingstendenser i köprätten”. I:
Festskrift till Jan Hellner. Stockholm 1984, s. 466.
34 Bernitz (1993) s.12.
35 Dessa benämnes ofta ”agreed documents”.
36 Bernitz (1993) s.13.
37 Bernitz (1993) s. 14-15.
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Det ökade risktagande som följer med handelns framväxt har gjort att det
finns goda skäl för att utforma standardiserade villkor som inskränker en
parts ansvar. Fördelarna med att riskfördelning sker i form av
standardiserade villkor och inte förhandlas i varje enskilt fall är att man vid
utformandet av standardbestämmelserna kan göra noggranna beräkningar av
den genomsnittliga risk som föreligger vid den aktuella avtalstypen.
Eftersom en sådan sakkunnig riskbedömning ofta är komplicerad och
därigenom kostsam och ineffektiv att utföra vid varje enskilt avtalstillfälle är
det en stor fördel från rationaliseringssynpunkt om man kan utarbeta
standardiserade villkor som kan tillämpas vid ett stort antal
avtalssituationer.38

Att utnyttja avtalsfriheten för att åsidosätta förekommande dispositiva regler
om riskfördelning innebär i sig inget problem. Om en starkare part använder
sig av sin överlägsna ställning för att i ett standardavtal åstadkomma en
riskfördelning som ensidigt gynnar honom kommer saken dock i ett annat
läge. Den som använder sig av ett standardformulär är ofta redan från början
i överläge, dels genom att han bättre känner till innehållet i de villkor han
lägger fram, dels genom att villkoren ofta innebär en riskförskjutning till
motpartens nackdel. Speciellt tydligt framträder dessa risker i
konsumentförhållanden.39 Vilka effekter införandet av
friskrivningsklausuler genom standardavtal har på giltigheten och
skäligheten av nämnda klausuler skall diskuteras i närmast följande kapitel.

                                                
38 Lundmark, s. 54.
39 Lundmark, s. 15-16.
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3 Åsidosättande av
friskrivningsklausuler – rättslig
reglering och kontroll

3.1 Inledande anmärkningar

Friskrivning från skadeståndsskyldighet kan som ovan sagts ses som ett sätt
att omfördela risker mellan kontraktsparter. En sådan omfördelning är
genomförbar p g a principen om avtalsfrihet och möjligheten till
riskfördelning kan ses som en förutsättning för en väl fungerande
marknadsekonomi. Om avtalsparter skulle ges oinskränkt frihet att
disponera över innehållet i sitt avtal föreligger dock risk för ett antal
oönskade konsekvenser, vilka främst kan sägas ha sitt ursprung i bristande
balans i partsförhållandet.40

Utgångspunkten vid bedömande av friskrivningsklausuler är alltså att dessa,
i enlighet med avtalsfrihetens princip, skall anses vara giltiga och därigenom
inte kunna åsidosättas. Då det föreligger särskilda och sakligt grundade skäl,
kan parternas överenskommelse om friskrivning från ansvar dock
frånkännas giltighet. Bedömningen av när så skall ske är, vilket behandlas i
kapitel 4 och 5 nedan, bl a beroende av vilka skador som avses. En
friskrivning från ansvar för skador som exempelvis orsakats av brott mot
annans liv och hälsa skall därför inte bedömas på samma sätt som en
friskrivning från ansvar för sakskador.41

Då inskränkningar görs i kontraktsparters möjlighet att träffa
överenskommelser om riskfördelning måste samhällets strävan att ge
principer om rättvisa och skälighet genomslag i rätten vägas mot en önskan
att låta avtalsfriheten och principen om avtals bindande verkan vara grunden
för avtalsrätten.42 Inskränkningar i avtalsfriheten för att åstadkomma
rättsskydd för en underlägsen part är allt vanligare. Den s k
skälighetsprincipen, varvid avses att situationer som är obilliga för någon
eller båda av parterna i möjligaste mån skall undvikas, har starkt fotfäste i
såväl svensk som övrig nordisk rätt.43

Det faktum att friskrivningsklausuler framförallt innebär inskränkningar i
det ansvar, som skulle gällt enligt dispositiv rätt, medför ytterligare
anledning för samhället att vilja kontrollera nyttjandet av
friskrivningsklausuler. Detta beror på att de dispositiva regler, som annars

                                                
40 Lundmark, s. 88.
41 Dillén, s. 43.
42 Lundmark, s. 86-87.
43 Taxell (1993), s. 17-18.
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skulle reglerat parternas inbördes förhållande, är utformade med grund i
lagstiftarens värderingar och avvägningar kring vad som är önskvärt i
avtalsförhållanden. Den ökade frekvensen i användandet av standardvillkor,
vilket kan innebära att friskrivningsklausuler får stor spridning, föranleder
vidare kontrollbehov. Svårigheterna att identifiera en friskrivningsklausul,
antingen den förekommer i ett individuellt upprättat avtal eller i ett
standardavtal, är inte sällan omfattande. Friskrivningsklausuler placeras ofta
undanskymt, exempelvis i finstilt text eller som en del av ett avtalsvillkor
som innebär en fördel för den mot vilken friskrivningen riktar sig.44

Tänkbart är också att villkoret i fråga mycket väl har identifierats och
uppmärksammats av parten det riktas mot, men att denne inte på ett korrekt
sätt kan tolka och förstå dess innebörd.45 För att kunna avgöra om avtalet
innehåller villkor som är ofördelaktiga i förhållande till vad som annars
skulle gällt, krävs att motparten själv skaffar sig kunskap om dispositiv
rätt.46

Eftersom sådan kännedom om dispositiv rätt ofta saknas hos den part mot
vilken en friskrivningsklausul riktas finns ett behov av att på rättslig väg
åsidosätta dessa klausuler. Jag vill påstå att detta gör sig gällande med
särskild styrka när det gäller friskrivningsklausuler eftersom kunskap om
dispositiv rätt inte sällan kan krävas för att en part ens skall kunna
identifiera klausulen i fråga som innebärande en friskrivning. Då
benämningen friskrivning inte nyttjas torde det i vissa fall krävas tämligen
ingående kunskap om vilka rättigheter dispositiv rätt ger en avtalspart
eftersom friskrivningen ju innebär ett avsteg från dessa rättigheter. Först då
kunskap finns om den dispositiva rättens innehåll kan klausulens
bestämmelser sättas i relation till dessa och därigenom klassas som en
friskrivning.

De metoder som finns för kontroll av friskrivningsklausuler är i de flesta fall
inte exklusiva för dessa klausuler, utan kan tillämpas på avtalsvillkor i
allmänhet. I många fall har dessa kontrollmetoder ägt sin tillämpning på
standardavtal, vilka som tidigare nämnts ofta innehåller
friskrivningsklausuler.47 Åsidosättande av friskrivningsklausuler kan bestå i
införande av tvingande civilrättslig lagstiftning, judiciell kontroll genom
domstolarnas verksamhet, eller slutligen genom den offentligrättsliga
lagstiftning som utgör grund för den näringsrättsliga kontrollmetoden. Det är
viktigt att framhålla att det åsidosättande av friskrivningsklausuler, som
                                                
44 Ett exempel på sådana klausuler har nämnts ovan i 2.2.1, nämligen då s k
garantiklausuler, som innebär en rätt till exempelvis avhjälpande vid fel i varan, även
inskränker andra tänkbara påföljder. Det som är positivt (garantin) kan då ha en tendens att
minska uppmärksamheten på det negativa (friskrivningen) som stadgas i samma villkor.
45 En klausul kan t ex utformas så att den anger att den friskrivande parten enbart svarar för
skador orsakade av grov oaktsamhet. Detta innebär motsatsvis att ansvaret för annan grad
av oaktsamhet skrivits bort. Att detta medför en inskränkning i förhållande till vad
dispositiv rätt stadgar anges inte.
46 Lundmark, s. 87-88.
47 För vidare läsning om metoderna för kontroll av villkor i standardavtal se Bernitz (1993)
s. 20-21.
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behandlas i den fortsatta framställningen, i princip förutsätter aktivitet från
den part som inte vill att klausulen skall erkännas giltighet. I detta avseende
utgör dock den näringsrättsliga metoden ett specialfall, beroende på dess
offentligrättsliga karaktär.48

3.2 Tvingande lagstiftning

Den kanske viktigaste metoden för att begränsa verkan av
friskrivningsklausuler är genom tvingande civilrättslig lagstiftning.49

Förfarandet att inskränka avtalsfriheten genom tvingande regler förekommer
till stor del på konsumenträttens område och har vuxit fram ur en önskan
från lagstiftarens sida att skydda konsumenten i egenskap av svagare
avtalspart. Då parterna avtalat något i strid med tvingande lagstiftning har
som bekant de tvingande bestämmelserna företräde och avtalsvillkoren skall
åsidosättas.50 Konsumenträtten är dock inte det enda området där tvingande
lagstiftning förekommer. I exempelvis transporträtten finns stadganden, som
förbjuder eller inskränker möjligheterna till ansvarsfriskrivning.51 Genom
tillkomsten av produktansvarslagen har tvingande regler även införts för
person- och sakskador som en produkt orsakat på grund av säkerhetsbrist.52

Den tvingande lagstiftning som berör kontraktsförhållanden är ofta kopplad
just till skadeståndssanktionen, vilket har sin grund i strävan att erbjuda
skydd åt en svagare avtalspart. Detta skyddsbehov visar sig med särskild
styrka på de områden där det är brukligt att en part ensidigt utformar ett
standardavtal eller då den part som utformat det individuella avtalet är
dominerande i sin bransch. Det föreligger då en, i många fall avsevärd, risk
för att den starkare parten utnyttjar sitt övertag, vilket kan få omfattande
negativa verkningar för den svagare parten, oavsett om denne är konsument
eller inte.53

Det bör framhållas att trots att regler är tvingande, dessa som huvudregel
måste åberopas av part för att träda istället för vad parterna avtalat.
Dessutom kan part i efterhand, efter det att rätten till ersättning uppkommit,
träffa avtal med annat innehåll än vad tvingande lagstiftning anger. En
skadelidande kan i sådana fall sägas avsäga sig de rättigheter tvingande
bestämmelser medför. Sådana avståenden kan vara tillåtna, men i vissa fall
kan de visa sig ogiltiga då en prövning enligt 36 § avtalslagen genomförs.54

                                                
48 Se vidare avsnitt 3.4 nedan.
49 Hellner (1993) s. 118. I detta sammanhang bör även påpekas att 36 § avtalslagen kan
sägas erbjuda ett tvingande skydd. För vidare läsning om bestämmelsen se 3.3.3 nedan.
50 Lundmark, s. 84.
51 Som exempel kan nämnas 9:1-3 sjölagen. För vidare läsning se Dillén, s. 43-44.
52 Se 1 § och 2 § PAL. Lagens tvingande karaktär framgår av 5 § PAL. Det skall dock
påpekas att kommersiella avtal endast berörs av PAL:s regler om personskador.
53 Taxell (1972) s. 456.
54 Lundmark, s. 117. Angående möjligheten att träffa avtal där part i efterhand avsäger sig
sina rättigheter se dessutom prop 1984/85:110 s. 156 (Konsumenttjänstlagen) samt prop
1989/90:89 s. 66 (Konsumentköplagen).
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Rättsföljden av att avtalspart i strid med tvingande lag försöker begränsa sitt
ansvar blir, såvida parterna inte i efterhand kommer överens om annat, att
begränsningen ogiltigförklaras och att lagens ersättningsregler träder
istället.55

3.3 Domstols verksamhet

3.3.1 Två judiciella kontrollmetoder

För de fall då friskrivningsklausuler inte står i strid med tvingande
lagstiftning erbjuds den part, mot vilken en friskrivningsklausul riktas,
möjlighet att få en klausul åsidosatt genom den kontroll som utövas av
domstolarna i tvistemål. Denna kontroll brukar indelas i en dold och en
öppen form.

Dold kontroll av avtalsvillkor, och därigenom av friskrivningsklausuler, kan
ske dels genom att domstolarna uppställer särskilt höga krav för att
standardvillkor skall anses vara införlivade i parternas enskilda avtal, dels
genom användningen av tolkningsprinciper som gör att
friskrivningsklausuler kan få begränsad betydelse. Den öppna kontrollen av
friskrivningsklausuler består huvudsakligen i den möjlighet till jämkning av
oskäliga avtalsvillkor som erbjuds i 36 § avtalslagen, men även
ogiltighetsreglerna i avtalslagen och förutsättningsläran kan tillämpas.56

3.3.2 Dold kontroll

3.3.2.1 Inkorporering av standardiserade avtalsvillkor

Som tidigare nämnts är det mycket vanligt att friskrivningsklausuler
förekommer i allmänna avtalsvillkor. I standardavtal, som inte är så speciellt
omfattande, kan friskrivningsklausulen ofta helt dominera avtalet.57 För att
ett standardvillkor överhuvudtaget skall ha något inflytande på förhållandet
mellan två avtalsparter krävs att villkoret införlivats med det enskilda avtalet
och därigenom blivit del av detta.58

För att friskrivningsklausuler som meddelas genom standardavtal skall anses
vara en del av parternas avtal krävs att den part som tillhandahållit
standardvillkoren har gjort motparten bekant med villkoren och att
motparten haft möjlighet att ta del av dessa.59 Detta kan ske dels genom att
villkoren förs in i parternas enskilda kontraktshandling, dels genom att det i

                                                
55 Taxell (1972) s. 457.
56 Lundmark, s. 82-83.
57 Lundmark, s. 95.
58 Ramberg, Jan, Hultmark, Christina: Allmän avtalsrätt. Stockholm 2000, s. 118.
59 Bernitz (1993) s. 32.
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det enskilda avtalet infogas en hänvisning till villkoren genom en
referensklausul.60 Även om kravet för att standardvillkoren skall anses vara
del av det enskilda avtalet alltså är att motparten haft möjlighet att ta del av
dem, finns inget krav på att denne faktiskt gjort detta. Det är tillräckligt att
den part som inte tillhandahåller villkoren haft en praktisk möjlighet att ta
del av dessa utan att det medfört några större svårigheter för honom.61

Vid avgörandet av om villkor skall anses vara del av ett avtal eller inte är det
väsentligt att beakta partsställningen, vilken blir viktig vid bedömningen av
om part måste antas ha känt till att det individuella avtalet innehöll
standardvillkor. Kraven kan i detta avseende ställas högre på näringsidkare,
som bör ha kännedom om de standardavtal som förekommer inom deras
respektive verksamhetsområden.62

En viktig distinktion som skall upprätthållas vid inkorporering av
standardvillkor i enskilda avtal, är att det i praxis uppställts strängare krav
för att tyngande och oväntade klausuler skall anses införlivade i avtalet.
Naturligtvis är friskrivningsklausuler inte alltid att anse som varken
tyngande eller oväntade, men oftast torde så dock vara fallet.63

Benämningen ”tyngande klausuler” avser villkor som i förhållande till
dispositiv rätt utgör en påtaglig avvikelse i strängare riktning.64 Ett mycket
viktigt rättsfall i detta sammanhang är NJA 1979 s. 401, där en privatperson,
i egenskap av konsument, köpte ett monteringsfärdigt trähus av en
husfabrikant. I kontraktet angavs köpesumman, men det fanns även en
hänvisning till allmänna avtalsvillkor65, vilka innehöll en indexklausul. I det
aktuella fallet skulle tillämpningen av indexklausulen betyda att
konsumentens kostnader ökade med ungefär 40%. Högsta domstolen
uttalade i domen att en sådan klausul måste anses vara både tyngande och
oväntad, dels p g a att indexklausulen placerats under benämningen
”leveransbestämmelser”, dels att kontraktet angav en bestämd köpeskilling.
HD angav att då standardavtal kan anses särskilt tyngande och oväntade
måste stränga krav upprätthållas för att dessa skall anses införlivade med
avtalet och en hänvisning i kontraktet till dessa villkor ansågs inte
tillräcklig.

Förhållandet mellan näringsidkare behandlades i NJA 1980 s. 46, som rörde
frågan huruvida en skiljedomsklausul blivit införd i ett avtal genom att
hänvisning skett till allmänna bestämmelser66. HD konstaterade att
                                                
60 Ramberg (2000) s. 118. I vissa fall kan dessutom tänkas att standardavtal kan anses
inkorporerade i ett enskilt avtal genom att det utgör partsbruk eller handelsbruk i branschen,
se vidare Ramberg (2000) s. 121. Detta påstående är dock inte fritt från kritik, se
exempelvis Bernitz (1993) s. 30-31.
61 Bernitz (1993) s. 32 och exempelvis ur rättspraxis NJA 1980 s. 46 samt NJA 1978 s. 432.
62 Ramberg (2000) s. 114.
63 Lundmark, s. 100.
64 Lundmark, s. 95-96.
65 I detta fall ”Sveriges Trähusfabrikanters Riksförbunds Allmänna leveransbestämmelser,
Normer för kundservice 1972 Ser A”.
66 I detta fall AB 72. (numera ersatt av AB 92).
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standardvillkoret inte var att anse som varken tyngande eller oväntat och
hänvisningen till villkoren ansågs tillräcklig för att de skulle anses
inkorporerade i avtalet. Ett ytterligare tecken på att standardvillkor som
varken är tyngande eller oväntade kan ses som del av ett individuellt avtal
enbart genom hänvisning dit, är NJA 1978 s. 432. I detta fall uttalade HD att
det även i ett konsumentförhållande i speciella fall är möjligt att se
standardvillkor som del av avtalet trots att det endast skett en hänvisning till
villkoren i fråga. Vilka närmare krav som ställs för att en tyngande eller
oväntad klausul skall anses införlivad i avtalet är beroende av de
omständigheter som råder i det enskilda fallet. Här kan faktorer som
partsställning och hur pass långtgående den aktuella friskrivningsklausulen
är, få stor betydelse.67 Jag vill påpeka vikten av att tyngande klausuler i form
av friskrivningsklausuler, eller andra inskränkande avtalsvillkor, inte med
lätthet kan bli del av ett individuellt avtal. Detta beror främst på att de
tillfällen, vilka dessvärre inte sällan är mer regel än undantag, då en eller
båda parter inte tagit ställning till villkoren ifråga, leder till svårigheter med
avtalsbundenheten. Grunden för ett avtals uppkomst i svensk rätt utgörs ju
av parternas samstämmiga viljeförklaring, men då allmänna villkor inte
behandlats av parterna är det svårt att anse att dessa omfattas av den
subjektiva partsviljan. Restriktivitet med att anse att tyngande klausuler
blivit del av det individuella avtalet fyller då en viktig funktion.

Trots de krav som kan ställas på att en tyngande klausul skall anses
införlivad i avtalet föreligger naturligtvis en risk för att ett avtal kan komma
att innehålla långtgående villkor, exempelvis i form av
friskrivningsklausuler. Detta medför att det finns ett behov av att kontrollera
dessa avtalsvillkor, vilket kan ske genom tolkning.68

3.3.2.2 Tolkning av friskrivningsklausuler

När det väl konstaterats att ett standardvillkor blivit del av ett enskilt avtal
måste den närmare betydelsen av det eller de aktuella villkoren fastställas.
Även då ett individuellt upprättat avtal inte innehåller några standardvillkor
kan någon eller några avtalsklausuler ha formulerats på ett sätt som
nödvändiggör en tolkning av villkorens närmare innebörd. Detta görs genom
avtalstolkning och genom domstolarnas tolkningsverksamhet kan
friskrivningsklausulers räckvidd komma att begränsas. De
tolkningsprinciper som aktualiseras i förhållande till friskrivningsklausuler
är främst oklarhetsregeln samt den s k principen om restriktiv tolkning av
friskrivningsklausuler.

                                                
67 Bernitz (1993) s. 38.
68 Ramberg (2000) s. 122.
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3.3.2.2.1  In dubio contra stipulatorem

Den förstnämnda tolkningsprincipen, oklarhetsregeln eller in dubio contra
stipulatorem innebär att en avtalsbestämmelse vid tvekan om dess rätta
innebörd, skall tolkas till nackdel för den som formulerat bestämmelsen eller
den som lagt fram avtalstexten.69

Högsta domstolen har tämligen ofta använt sig av oklarhetsregeln, även om
det sällan specifikt angivits att denna regel använts. Som exempel från
rättspraxis kan anföras NJA 1987 s. 835 (det s k minkfallet), där en
företagsförsäkring innehöll en begränsning av rätten till ersättning för skada
som uppkommit genom levererad egendom. Begränsningen avsåg de fall då
skadan uppkommit som en följd av att oriktiga utfästelser gjorts angående
levererad egendoms lämplighet för visst ändamål. Försäkringstagaren sålde
fiskmjöl som foder till minkar, vilket orsakade skada på minkarna. Detta
aktualiserade frågan om skadetillfället var sådant att det omfattades av
försäkringsvillkoret. HD fastslog att villkoret inte var tillräckligt tydligt
formulerat för att omfatta den uppkomna situationen, då säljaren varit
medveten om att fiskmjölet skulle användas som minkfoder, men då någon
uttrycklig garanti för att detta var lämpligt inte lämnats.

Principen om contra stipulatorem är tillämplig på såväl individuellt
framförhandlade avtalsvillkor70, som standardvillkor. HD har dock i ett antal
fall särskilt betonat att de villkor, på vilka oklarhetsregeln tillämpats,
förekommit i ensidigt upprättade standardvillkor.71 Tolkningsregeln kan
vidare tillämpas i såväl näringsidkar- som konsumentförhållanden, men
skillnader har i rättspraxis upprätthållits mellan hur strängt man bedömt
utformandet av det oklara villkoret. I konsumentförhållanden ställs särskilt
stränga krav på att villkor skall avfattas tydligt.72

Åsikterna kring det berättigade användandet av oklarhetsregeln för tolkning
av avtalsvillkor går isär. Det har hävdats att oklarhetsregeln inte bör
användas okritiskt i varje situation då ett villkor är otydligt.73 Tanken att det
överhuvudtaget inte längre finns behov av en princip med oklarhetsregelns
innehåll finns också representerad i debatten. Ett alternativ skulle vara att

                                                
69 Lehrberg, Bert: Avtalstolkning. Tolkning av avtal och andra rättshandlingar på
förmögenhetsrättens område. Stockholm 1998, s. 115-116. Enligt Lehrberg kan
oklarhetsprincipen även innebära att tolkning skall ske till nackdel för den som är skuld till
att villkoret är oklart samt den som bäst haft möjlighet att avvärja oklarheten ifråga. För
resonemang härom se även Adlercreutz, Axel: Avtalsrätt II. Lund 2001, s. 98.
70 Vilket framgår av exempelvis NJA 1981 s. 323.
71 Se exempelvis NJA 1963 s. 683 samt NJA 1981 s. 1072.
72 Se exempelvis NJA 1986 s. 44 samt NJA 1988 s. 408. Kravet på tydlighet i villkor i
konsumentavtal stämmer väl överens med vad ovan sagts om inkorporering av tyngande
villkor genom standardavtal. För kommentarer av nämnda rättsfall se Lundmark, s. 104-
105.
73 Ramberg (2000) s. 174-175.
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istället grunda en tolkning av avtalsvillkor på regler ur dispositiv rätt.74

Oklarhetsregeln kan sägas ha sin styrka vid kontroll av standardvillkor, som
är ensidigt upprättade eftersom ansvaret i dessa fall oftast är enkelt att
fördela mellan parterna. Jag menar att det är föga uppseendeväckande att
den part som orsakat oklarhet i fråga om friskrivningsklausuler eller andra
klausuler med för motparten tyngande innehåll, får ta konsekvenserna av
detta om parten ifråga ensidigt upprättat de omtvistade villkoren. För de fall
då en friskrivningsklausul med oklart innehåll gemensamt formulerats av
parterna torde oklarhetsregeln dock inte kunna erbjuda någon lösning.

3.3.2.2.2  Principen om restriktiv tolkning av friskrivningsklausuler

Principen om restriktiv tolkning av friskrivningsklausuler har vuxit fram i
rättspraxis och kan ses som en variant av oklarhetsregeln. Enkelt uttryckt
kan principen sägas innebära att oklarhetsregeln skall användas för tolkning
av friskrivningsklausuler.75 Det första rättsfall där principen tydligt
framträder är NJA 1954 s. 573, som behandlade en friskrivning i certeparti
från skyldighet att erlägga ersättning för skada som orsakats av fördröjning
vid lossning av last. HD uttalade i fallet att:

”Liksom friskrivningsklausuler i allmänhet bör den nu dryftade tolkas snävt, särskilt som
avfattningen av certepartiformuläret, enligt vad som upplysts, närmast utformats av en
organisation vilken företrädde befraktarintressena”.76

Från praxis kan även nämnas NJA 1985 s. 397 II där frågan gällde om ett
garantivillkor, som angav att fastigheten såldes med ett års garanti fr o m
tillträdesdagen, kunde sägas innebära en friskrivning från ansvar för dolt fel
i byggnaden. Enligt HD ansågs detta villkor inte tillräckligt tydligt för att
tillerkännas verkan av friskrivningsklausul. Det faktum att villkoret förekom
i ett avtal mellan en näringsidkare och en konsument tillmättes särskild
betydelse av HD. Detta är i linje med vad som tidigare anförts om att skärpta
krav på tydlighet ställs då ena avtalsparten är konsument.77

De omständigheter som beaktas då friskrivningsklausuler tolkas restriktivt
är bl a klausulernas förhållande till lagregler. Dessutom kan den sedvana
som råder i en bransch särskilt beaktas vid tolkningen av
friskrivningsklausuler. En allmän rättspolitisk bedömning där hänsyn bl a tas
till konsumenters eller andra svaga parters intressen kan också göras.78

Liksom tidigare anförts om oklarhetsregeln, är det faktum att den aktuella
friskrivningsklausulen formulerats av den ena avtalsparten, eller av

                                                
74 Grönfors, Kurt: ”Avtalsfrihet och dispositiva rättsregler” I: Tidskrift utgiven av Juridiska
Föreningen i Finland 1988, s. 323.
75 Lundmark, s. 107. 
76 Se domen s. 586.
77 Uttalande från HD om att generella friskrivningsklausuler kan godtas då de är tydligt
utformade finns i NJA 1975 s. 545 samt NJA 1976 s. 217. För exempel då allmänt hållna
klausuler istället underkänts se NJA 1983 s. 808 samt NJA 1986 s. 670.
78 Hellner (1993) s. 119.
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organisation som har till syfte att tillvara denne parts intressen, av särskild
betydelse.79 Vid kommersiella förhållanden kan det vid tolkning av
friskrivningsklausuler vara befogat att ta större hänsyn till hela
avtalssituationen. Det är tänkbart att en friskrivningsklausul är långtgående
för att parterna ansett det vara en lämplig riskfördelning dem emellan. Detta
gör att bedömningen av klausulerna inte bör vara lika restriktiv då de
förekommer i avtal mellan näringsidkare.80

Även om det går att finna stöd i rättspraxis för att HD baserat ett avgörande
på principen om restriktiv tolkning av friskrivningsklausuler har domstolen
varit försiktig med att klart deklarera att det är denna princip som använts.
En anledning härför kan vara att tolkningsprincipen i fråga inte utpekar en
lösning på hur det problematiska avtalet skall hanteras, utan snarare en
riktning för den fortsatta argumenteringen att fortskrida i.81 Detta medför att
dispositiv rätt indirekt får genomslagskraft genom att en restriktiv tolkning
ofta gör att domstolarna faller tillbaka på de dispositiva regler som den
friskrivande parten avsett göra avsteg från. En restriktiv tolkning av en
friskrivningsklausul innebär ju att klausulen tolkningsvis inte anses innebära
att partens ansvar inskränkts så mycket i förhållande till dispositiv rätt som
parten önskat.82

Ofta torde oklarhetsregeln och principen om restriktiv tolkning få samma
resultat eftersom den part som motsätter sig en restriktiv tolkning av
klausulen ifråga oftast är den som formulerat densamma. Då så inte är fallet,
t ex då de villkor som innehåller friskrivningsklausulen utgörs av
standardvillkor upprättade i ett s k agreed document, menar jag att principen
om restriktiv tolkning har ett självständigt berättigande. Genom denna
princip kan en friskrivningsklausuls inverkan på ett avtalsförhållande
begränsas om så anses önskvärt, trots att avtalet inte ensidigt upprättats av
en av parterna, ett resultat som torde vara svårt att uppnå då oklarhetsregeln
tillämpas.83

3.3.2.2.3  Minimumregeln

Den s k minimumregeln innebär att då oklarhet föreligger kring
omfattningen av en avtalad prestation, skall avtalet tolkas så att det minst
betungande resultatet uppnås för den förpliktade parten.84 Denna princip kan
komma till användning då varken oklarhetsregeln eller principen om

                                                
79 Detta framgår av det nyssnämnda fallet NJA 1954 s. 573 samt NJA 1983 s. 808.
80 Hedwall, Mattias: Tolkning av kommersiella avtal. Stockholm 1994, s.63.
81 Grönfors, Kurt: Tolkning av fraktavtal. Göteborg 1989, s. 85-86.
82 Bernitz (1993) s. 52.
83 Jfr resonemanget ovan i avsnitt 3.3.2.2.1 in fine om oklarhetsregelns begränsningar vid
gemensamt upprättade avtal.
84 Adlercreutz II (2001) s. 100.
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restriktiv tolkning av friskrivningsklausuler kan tillämpas eller då dessa
principer inte är tillräckliga för att komma till rätta med otydligheterna.85

Användningen av denna regel är lika lite som användningen av tidigare
nämnda tolkningsregler fri från kritik. Det har hävdats att regeln t o m är
direkt olämplig, framförallt då den tillämpas på köpeavtal. Eftersom
köparsidans förpliktelser ofta är entydiga, vanligtvis bestående i erläggande
av köpeskillingen, uppkommer oklarhet framförallt om säljarsidans
förpliktelser. En tillämpning av minimumregeln vid tolkning av dennes
förpliktelser kan då vara starkt säljarvänlig. Om denna princip används för
att bestämma räckvidden av en friskrivningsklausul kan det få till följd att
klausulen upprätthålls eftersom detta vanligtvis innebär att den förpliktade
partens åtagande blir mindre betungande. Tillämpningen av denna
tolkningsregel kan då få motsatt resultat jämfört med när oklarhetsregeln
respektive principen om restriktiv tolkning av friskrivningsklausuler
tillämpas.86

Då tolkning av friskrivningsklausuler inte är aktuell, eller då ett
otillfredsställande resultat alltjämt kvarstår efter det att tolkning genomförts
kan friskrivningsklausulers tillämpning istället inskränkas genom s k öppen
kontroll.

3.3.3 Öppen kontroll

Den viktigaste delen av den öppna domstolskontrollen utgörs av
generalklausulen i 36 § avtalslagen, men även ogiltighetsreglerna i
avtalslagen samt förutsättningsläran kan tillämpas. De två sistnämnda
metoderna för öppen kontroll tillämpas dock främst på avtal som innehåller
individuella avtalsvillkor eftersom dessa metoder främst tar sikte på
särskilda omständigheter vid ingående av avtalet. Eftersom flertalet
friskrivningsklausuler som tidigare nämnts finns i standardiserade villkor,
medför detta att betydelsen av ogiltighetsreglerna i avtalslagen och
förutsättningsläran minskar.87 Förutsättningsläran har sin största betydelse
som ett komplement till 36 § avtalslagen. Eftersom sistnämnda bestämmelse
enbart kan tillämpas då ett villkor är oskäligt, kan förutsättningsläran
komma till användning då sådant villkor inte finns.88

                                                
85 Lundmark, s. 108. Tolkningsregeln har använts av HD i exempelvis NJA 1979 s. 483,
som kommer att behandlas mer ingående i 3.3.3 och 4.3.2.2 nedan. Här skall endast påpekas
att minimumregeln i målet användes för att komplettera argumenteringen, då HD uttalade
att avtalet inte kunde ” tilläggas någon för Bergmanbolaget mer förpliktande innebörd än
den Bergmanbolaget hävdat”. Se domen s. 509.
86 Bernitz (1993) s. 51.
87 Lundmark, s. 109-110, samt Adlercreutz, Axel: Avtalsrätt I. Lund 2000, s. 264.
88 Bernitz (1993) s. 77. Från rättspraxis kan nämnas NJA 1985 s. 178 där förutsättningsläran
tillämpades för att ogiltigförklara ett avtal. Betydelsefullt för användningen av
förutsättningsläran var troligtvis att det i fallet svårligen gick att peka ut ett oskäligt
avtalsvillkor. Sedan 36 § infördes har förutsättningsläran enbart tillämpats vid ett tillfälle då
fråga var om ett renodlat fall av bristande förutsättningar. En praktiskt sett betydelsefull
skillnad vid tillämpningen av 36 § avtalslagen jämfört med förutsättningsläran är att
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Generalklausulen i 36 § avtalslagen är ett mycket viktigt redskap för att
kontrollera friskrivningsklausuler, vilket till stor del beror på att
bestämmelsen har ett mycket omfattande tillämpningsområde. Den är
tillämplig på såväl konsumentavtal och kommersiella avtal som på avtal där
båda parter är privatpersoner. Vidare kan regeln användas för jämkning av
friskrivningsklausuler som förekommer dels i standardvillkor, dels i
individuellt förhandlade avtalsvillkor.89

Införandet av 36 § avtalslagen syftade till att öka möjligheterna för att
kontrollera oskäliga avtalsvillkor i avtal mellan konsument och
näringsidkare.90 Viktigt att påpeka är att det vid bedömning av huruvida ett
avtalsvillkor är oskäligt eller inte får sägas föreligga ett område, där
gränserna är flytande, mellan vad som är otillåtet, och vad som endast
innebär att part utnyttjar sitt affärsmässiga kunnande och sin ekonomiska
överlägsenhet. Vid oskälighetsbedömning måste hänsyn tas till parts
möjlighet att göra en bra affär.91 Det faktum att friskrivningsklausuler
antingen begränsar eller helt utesluter parts rättigheter medför att
friskrivningsklausuler ofta kan komma under bedömning i enlighet med 36
§ avtalslagen. För de fall då ett villkor bedöms vara oskäligt kan detta
antingen jämkas eller så kan avtalet i sin helhet lämnas utan avseende. Det
som skall bedömas för att avgöra om jämkning enligt 36 § avtalslagen är
aktuell är friskrivningsklausulens skälighet i visst enskilt fall.92

Vid bedömande av om en viss friskrivningsklausul är oskälig har
partsförhållandet stor betydelse. Eftersom konsumenter regelmässigt har
svårare att genomföra riskbedömningar och att förutse vilka konsekvenser
en riskfördelning kan få, anses dessa ha ett skyddsbehov.93 En i praktiken
ofta förekommande situation är att avtal träffas i olika led, där de olika leden
är oberoende av varandra. Exempelvis träffar en tillverkare avtal med en
detaljist, som i sin tur träffar avtal med privatpersoner i dessas egenskap av
konsumenter. Det kan då vara nödvändigt att se till det samlade resultatet en
friskrivning kan få. Om tillverkaren friskriver sig från ansvar i förhållande
till detaljisten kan detta tänkas vara oskäligt om detaljisten i sin tur inte har
motsvarande möjlighet att övervältra risken på konsumenterna.94

                                                                                                                           
rättsföljden vid användning av förstnämnda bestämmelse är jämkning. Rättsföljden då
förutsättningsläran nyttjas är istället inte endast att friskrivningsklausulen åsidosätts, utan
avtalet ogiltigförklaras i sin helhet.
89 Lundmark, s. 111.
90 Prop 1975/76:81 s. 102.
91 Bernitz, Ulf: ”Utvecklingen mot en standardavtalsrätt I. Standardavtalen i
rättstillämpningen” I: Svensk Juristtidning 1972, s. 439.
92 Lundmark, s. 112. Jfr 3.4 nedan om typinriktad oskälighetsbedömning.
93 Prop 1975/76:81 s. 127.
94 Prop 1975/76:81 s. 129-130. Jfr även prop 1988/89:76 s. 66. Att jämka villkor till
nackdel för konsument på grund av beroendet mellan avtal av sistnämnda slag kan däremot
knappast komma ifråga, se vidare prop 1975/76:81 s. 130.
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De former av friskrivning som särskilt behandlas i motiven till 36 §
avtalslagen är friskrivning från kvalitet eller från beskaffenhet av avtalad
prestation i övrigt, friskrivning från skadeståndsskyldighet samt begränsning
av skadeståndsbelopp. Motiven anger att friskrivningsklausuler av dessa
slag inte sällan kan anses oskäliga med stöd av 36 § avtalslagen, särskilt i de
fall då klausulerna i fråga förekommer i konsumentavtal.95 Faktorer av
betydelse för oskälighetsbedömningen är även vilken skadetyp
friskrivningen behandlar samt hur förhållandet till annan lagstiftning är.96

Dispositiva rättsregler anses särskilt viktiga vid oskälighetsbedömningen i
de fall då dessa bestämmelser har skapats med klara rättspolitiska syften.97

Vid oskälighetsbedömningen av friskrivningsklausuler skall hänsyn även tas
till parternas möjlighet att uppskatta de förlustrisker kontraktsbrott kan
medföra samt möjligheten att täcka kostnader för uppkomna skador genom
försäkring.98

HD har vid tillämpningen av 36 § avtalslagen varit mer restriktiv med att
åsidosätta friskrivningsklausuler som förekommit i näringsidkaravtal. Detta
kan bero på att sådana klausuler, åtminstone i de fall då de förekommer i ett
standardavtal som tillkommit efter förhandlingar mellan företrädare för
partsorganisationer, kan anses baserade på en medveten riskfördelning
mellan parterna.99 Som exempel kan anföras NJA 1979 s. 483 där en
friskrivning godtogs eftersom den ansågs stämma överens med en allmänt
accepterad princip. Den part som åberopade friskrivningsklausulen var ett
börsnoterat aktiebolag, medan motparten var ett litet familjeföretag. Detta
ansågs dock inte tillräckligt för att anse att köparföretaget innehade en
underlägsen partsställning varför friskrivningen upprätthölls.100 Detta kan
sägas ge uttryck för att ingrepp med hjälp av 36 § avtalslagen bör undvikas
om avtal är i överensstämmelse med sedvanliga normer på området, trots att
dessa i enskilda fall kan drabba en avtalspart hårt.101

Åsikten att generalklausulen, trots att den medger att särskild hänsyn kan
tagas till den som intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet, bör
användas med försiktighet i näringsidkarförhållanden, är väl förankrad även
i doktrinen. Den riskfördelning som friskrivningsklausuler i sådana avtal
medför, antingen de medvetet accepterats av parterna, eller är en följd av
avtalets beskaffenhet, anses inte utan mycket tungt vägande skäl böra
rubbas.102

                                                
95 Prop 1975/76:81 s. 144 samt SOU 1974:83 s. 176 ff.
96 SOU 1974:83 s. 179 ff.
97 SOU 1974:83 s. 138. För vidare läsning se även Grönfors (1989) s. 45-46.
98 SOU 1974:83 s. 183.
99 Adlercreutz I (2000) s. 298.
100 Se särskilt domen s. 513 där HD anför ”Den omständigheten, att den ena parten, såsom i
förevarande fall, är ett i jämförelse med den andra parten litet företag, utgör emellertid inte i
och för sig något belägg för att parten intar en underlägsen ställning”.
101 Ramberg (2000) s. 197.
102 Ramberg (1984) s. 478.
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De faktorer som kan inverka på bedömningen enligt 36 § avtalslagen är
många till antalet, vilket gör att generalklausulen närmast kan anses utgöra
ett slags säkerhetsventil. Detta medför att förutsebarheten kan bli lidande.103

Enligt motiven är dock förhoppningen att typsituationer skall avgöras av
domstolarna och att ett fastare beslutsunderlag med tiden därigenom
kommer att växa fram.104

3.3.4 Relationen mellan dold och öppen kontroll

Då friskrivningsklausuler bedöms i domstol uppkommer frågan hur det
inbördes förhållandet mellan den dolda och den öppna kontrollen ser ut,
samt vilken metod som är att föredra. Vid tillämpning av den öppna
kontrollen bedöms resultatet av ett avtal, och huruvida detta resultat är
oskäligt eller inte, medan den dolda kontrollen snarast behandlar faktorer
kring ett avtals ingående och viljeförklaringarna parterna emellan. Innan en
domstol kan tillämpa 36 § avtalslagen för att därigenom eventuellt
konstatera att en friskrivningsklausul är oskälig, måste domstolen först
fastställa att villkoret i fråga verkligen blivit införlivat i avtalet, om det rör
sig om en friskrivningsklausul i standardvillkor samt, om så anses vara
fallet, den närmare innebörden av klausulen.105

En vanlig uppfattning, såväl internationellt som i Sverige, är att den öppna
kontrollen är att föredra framför den dolda. Det anses bättre att nyttja den
jämkningsmöjlighet 36 § avtalslagen erbjuder än att i syfte att skydda en
svagare part och uppnå ett önskvärt resultat gå emot den språkliga lydelsen
och parternas avsikt med klausulen.106 Sedan tillkomsten av 36 § avtalslagen
är det alltså inte längre nödvändigt att använda dold kontroll, men det är
tänkbart att domstolarna trots detta alltjämt emellanåt kommer att föredra
metoden att tolkningsvis åsidosätta en friskrivningsklausul. Det kan tänkas
att det i vissa fall är mindre ändamålsenligt att först tolka ett villkor för att
fastställa innehållet, och därefter rikta uppmärksamheten mot skäligheten.
Trenden torde dock vara att HD föredrar att åsidosätta ett oskäligt
avtalsvillkor öppet med stöd i 36 § avtalslagen.107 Ett exempel från
rättspraxis som illustrerar hur svår avvägningen mellan de två
kontrollmetoderna kan vara utgörs av NJA 1983 s. 865 där majoriteten (tre
JustR) tillämpade 36 § avtalslagen medan minoriteten (två JustR) istället
tolkningsvis åsidosatte den i målet aktuella friskrivningsklausulen.

Divergerande åsikter kring huruvida valet av metod har någon betydelse för
vilken rättsföljd domstolarna kommer fram till förekommer i doktrinen. Det
har hävdats att den öppna metoden ökar möjligheten för domstolen att finna
                                                
103 Taxell (1972) s. 27.
104 SOU 1974:83 s. 129.
105 Adlercreutz II (2001) s. 104.
106 SOU 1974:83 s. 115. Denna åsikt framträder i rättspraxis genom NJA 1980 s. 46 (se
domen s. 50). Åsikten är även spridd i den juridiska litteraturen, se exempelvis Hedwall, s.
63 samt s. 65 ff.
107 Ramberg (2000) s. 142.
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en rättsföljd som är lämplig för den aktuella situationen, något som är viktigt
av rättssäkerhetsskäl.108 Å andra sidan förekommer åsikten att det
överhuvudtaget inte spelar någon roll för rättsföljden vilken av de båda
kontrollmetoderna domstolen använder sig av.109

Jag vill påstå att båda metoderna har sitt berättigande och att valet mellan
respektive metod bör göras med hänsyn till vad som är mest lämpligt i det
enskilda fallet. De båda metoderna torde inte utesluta varandra utan kan
snarast ses som komplement till varandra. Om den öppna metoden används
torde den alltid behöva föregås av att friskrivningsklausulens närmare
innehåll fastställs, vilket vid tvetydigheter kan behöva göras genom någon
av de tolkningsprinciper den dolda metoden erbjuder. Vikten av att kunna
åsidosätta friskrivningsklausuler med hjälp av den öppna metoden bör dock
särskilt framhållas eftersom denna metod alltid är tillgänglig för en part mot
vilken en friskrivningsklausul riktas. Genom att formulera en friskrivning
tydligt och dessutom påpeka att avtalet innehåller en sådan klausul kan
möjligheten att använda den dolda metoden nämligen uteslutas. Det faktum
att den öppna metoden alltid kan tillämpas gör enligt min mening att denna
erbjuder ett starkare skydd för den part som befinner sig i kunskapsmässigt
underläge, eller som av annan anledning ingått ett avtal med en mycket
långtgående friskrivningsklausul.

3.4 Näringsrättslig metod

3.4.1 Gemensamma aspekter av de två lagarna om oskäliga
avtalsvillkor

Den näringsrättsliga, eller med ett annat ord marknadsrättsliga, metoden att
åsidosätta oskäliga avtalsvillkor, och däribland friskrivningsklausuler, är till
sin utformning annorlunda jämfört med tidigare återgivna metoder.
Förevarande tillvägagångssätt har sin grund i de två avtalsvillkorslagarna,
Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare respektive Lag
(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Dessa regelverk
utgör lagstiftning av offentligrättslig karaktär. Lagarna kan inte tillämpas
direkt på ett avtalsförhållande mellan två parter, utan är snarast ett indirekt
sätt att kontrollera friskrivningsklausuler och andra avtalsvillkor.

Den möjlighet att bekämpa oskäliga avtalsvillkor, som erbjuds genom
avtalsvillkorslagarna, kan kallas förbudsmetoden110, eftersom den innebär
att förbud mot oskäliga avtalsvillkor kan meddelas. När ett visst villkor efter
prövning av Marknadsdomstolen bedöms oskäligt meddelas förbud mot att
använda detta, eller ett villkor som väsentligen är detsamma som det som

                                                
108 Denna åsikt företräds av Hellner, i Generalklausulsutredningen, SOU 1974:83 s. 116.
109 Se exempelvis Bernitz (1972) s. 427.
110 En benämning som används av bl a Adlercreutz, se Adlercreutz I (2000) s. 301-303.
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prövats. Förbudet förenas vanligtvis med vite.111 Syftet med bestämmelserna
i de båda lagarna är preventivt, vilket innebär att det inte föreligger något
krav på att ett avtal kommit till stånd. För att en friskrivningsklausul skall
kunna bedömas krävs endast att den använts i ett avtalsförslag som lagts
fram för en konsument respektive näringsidkare.112

För att ett förbud skall meddelas krävs att förbudet är påkallat från allmän
synpunkt eller att förbudet är i linje med konsumenters respektive
konkurrenters intresse.113 Bedömningen av om förbud skall meddelas är
typinriktad och ser till villkoren som sådana, inte till hur dessa tillämpas i
enskilda avtal. Detta medför att ett villkor som enligt avtalsvillkorslagarna
bedömts oskäligt, kanske ansetts acceptabelt i ett enskilt fall då prövning
genomförts i enlighet med 36 § avtalslagen.114

Lagstiftarens krav att ett förbud skall vara motiverat utifrån allmän synpunkt
medför att det nästan uteslutande är villkor i standardavtal som kommer
under bedömning enligt avtalsvillkorslagarna, eftersom dessa villkor genom
ett standardavtals potentiella spridning kan beröra ett stort antal avtal. Enligt
motiven kan dock även andra villkor omfattas av bestämmelserna, då ett
förbud kan få principiell betydelse p g a prejudicerande verkan eller att
villkoret i fråga annars kommer att påverka ett stort antal situationer.115

För att ett förbud skall meddelas skall en oskälighetsbedömning, som
grundar sig på de båda lagarnas respektive generalklausuler, göras.116 De
faktorer som beaktas vid oskälighetsbedömningen är till viss del
gemensamma, men en behandling av de båda lagarna var för sig torde trots
detta vara att föredra.

3.4.2 Oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden

De faktorer som skall ligga till grund för oskälighetsbedömningen i
konsumentförhållanden liknar i hög grad de som tillmäts vikt vid
bedömning enligt 36 § avtalslagen dock med den skillnad som nämnts ovan,

                                                
111 Marknadsdomstolens möjlighet att meddela förbud framgår av 3 § AVLK respektive 2 §
AVLN. För konsumentförhållanden finns även möjlighet för Konsumentombudsmannen att
meddela förbud, 7 § AVLK. Att förbudet även omfattar villkor som är väsentligen samma
stadgas i 3 § 1 st AVLK respektive 1 § 1 st AVLN.
112 Detta framgår i 1 § AVLN genom uttrycket ”avtalsvillkor som näringsidkare använder
när de erbjuder…” respektive i 1 § AVLK i satsen ”villkor, som näringsidkare ställer upp
när han ingår eller avser att ingå avtal…”. För vidare läsning se prop 1994/95:17 s. 86 samt
Lundmark, s. 123.
113 Detta framgår av 3 § AVLK respektive 2 § AVLN.
114 Bernitz, Ulf: ”Utvecklingen mot en standardavtalsrätt II. Avtalsvillkorslagen” I: Svensk
Juristtidning 1974, s. 123 ff.
115 Angående AVLK se prop 1971:15 s. 82 (motiven till nuvarande AVLK:s föregångare,
vilka alltjämt är relevanta) samt prop 1994/95:17 s. 66-67. För motsvarande resonemang
angående AVLN se prop 1983/84:92 s. 21-22.
116 3 § AVLK respektive 1 § AVLN.
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att AVLK berör avtalsvillkor som typiskt sett missgynnar konsumenter. Som
ett exempel på ett villkor som kan vara oskäligt nämner motiven en klausul
där konsumenter fråntas en rättighet som de enligt dispositiv rätt besitter.
Naturligtvis innebär detta inte att varje avvikelse från dispositiv rätt, som
görs i förhållande till konsument, skall anses oskälig enligt AVLK utan en
helhetsbedömning av avtalet måste göras. En inskränkning i visst avseende
som uppvägs av en fördel i någon annan aspekt kan medföra en annan
bedömning än då ett avtalsvillkor ses isolerat.117

Bland de villkor som regelmässigt kan anses oskäliga nämner motiven
friskrivningsklausuler som innebär att en säljare ensam har rätt att avgöra
om fel föreligger.118 Det sätt varpå ett avtalsvillkor presenteras kan vidare
vara av betydelse för oskälighetsbedömningen, liksom vilket pris parterna
avtalat.119 En mycket viktig funktion för tillämpningen av AVLK fylls av
KO, som genom förhandlingar med företag och branschorganisationer, ofta
kan medverka till att frivilliga förbättringar genomförs i standardvillkor.120

Trots sin offentligrättsliga karaktär innehåller AVLK ett antal civilrättsliga
bestämmelser, som äger tillämpning på villkor som inte varit föremål för
individuell förhandling, d v s i princip standardiserade villkor. Dessa har
införts som ett led i konsumentskyddet. Behovet av skydd anses vara större i
de fall då parterna inte överlagt om villkoren i fråga eftersom innehållet i
dessa villkor inte begrundats av parterna. Då parterna gemensamt förhandlat
fram avtalsvillkor ligger det närmare till hands att upprätthålla principen om
avtalsfrihet och gemensam partsavsikt.121 Bestämmelserna som bl a
behandlar tolkning av oklara avtalsvillkor återfinns i 10-13 §§ AVLK.

AVLK bygger på ett EG-direktiv om oskäliga avtalsvillkor i
konsumentavtal122 och i en bilaga till direktivet nämns villkor som typiskt
sett är att anse som oskäliga. De klausuler som nämns presumeras vara
oskäliga om det inte i den särskilda avtalssituationen föreligger
omständigheter som visar det motsatta. Bland de villkor som nämns i
bilagan återfinns friskrivning från skadeståndsansvar för personskada samt
begränsning av näringsidkares ansvar vid kontraktsbrott.123

Möjligheten att ”rensa ut” oskäliga avtalsvillkor genom AVLK är viktig inte
minst med tanke på att standardavtal emellanåt innehåller klausuler, som

                                                
117 Prop 1994/95:17 s. 89-90 samt prop 1971:15 s. 71 och 73.
118 Prop 1971:15 s. 72. Detta kan ses som en allmän friskrivning från fel och är egentligen
inte vad denna uppsats om friskrivning från skadeståndsskyldighet behandlar. Dock får ju
en sådan allmän friskrivning från fel till följd att skadestånd inte utgår.
119 Prop 1994/95:17 s.66 samt prop 1971:15 s. 82. En vilseledande presentation av
avtalsvillkor kan i vissa fall falla inom ramen för marknadsföringslagens
tillämpningsområde, vilket dock inte vidare skall beröras i denna uppsats.
120 Lundmark, s.122.
121 Ramberg (2000) s. 114.
122 Direktiv 93/13/EEG.
123 Se bilaga 1 till prop 1994/95:17 s. 115, punkterna 1a samt 1b. För vidare läsning se även
Bernitz, Ulf: Supplement till 6 uppl. av Standardavtalsrätt. Stockholm 1995, s. 9-10.
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står i strid med tvingande konsumentlagstiftning. Dessa villkor är i och för
sig civilrättsligt verkningslösa, men i praktiken kan de trots detta få stor
genomslagskraft genom att konsumenter ofta inte känner till de rättigheter
lagstiftningen ger dem.124

3.4.3 Oskäliga avtalsvillkor i näringsidkarförhållanden

Lagen om oskäliga avtalsvillkor mellan näringsidkare (AVLN) innehåller ett
skydd för näringsidkare, vilket kan motiveras med att den tvingande
konsumenträttsliga lagstiftningen kan leda till att de kostnader som annars
kunnat övervältras på konsumenter istället måste bäras av den näringsidkare
som befinner sig närmast konsumentledet. Möjligheten att näringsrättsligt
kontrollera avtalsvillkor mellan näringsidkare kan motverka behovet
näringsidkare har av att vidareförskjuta en risk till konsumenter.125 Vid
oskälighetsbedömningen skall därför varans karaktär beaktas. Om
avtalsvillkoret, som är uppe till bedömning, förekommer i ett avtal om
konsumentvaror, kan detta få betydelse för huruvida villkoret är acceptabelt
eller inte.126 Det torde därigenom vara möjligt att anse att AVLN kan sägas
innebära ett indirekt sätt att stärka det konsumentskydd som erbjuds genom
AVLK.

Vid oskälighetsbedömningen skall särskild hänsyn vidare tas till den part
som befinner sig i en underlägsen ställning i förhållande till sin motpart127,
vilket framförallt kan erbjuda skydd för mindre företag, som är beroende av
starkare motparter. Ett exempel på ett sådant förhållande är då ett litet
företag sluter avtal med ett stort företag som dessutom intar en dominerande
ställning på marknaden ifråga. Precis som vid oskälighetsbedömning enligt
AVLK samt 36 § avtalslagen har dispositiva rättsregler betydelse, och
motiven anger att möjligheten att avvika från dispositiv rätt utan att detta
anses oskäligt, är avsevärt större än vid konsumentförhållanden.128

3.4.4 Den näringsrättsliga metodens berättigande

En fördel med den näringsrättsliga metoden jämfört med andra alternativ för
åsidosättande av friskrivningsklausuler är att denna metod snabbare kan ge
resultat för konsumentkollektivet som helhet respektive för underlägsna
parter i näringsidkarförhållanden.129 Genom att Marknadsdomstolen gör en
typbedömning, och att förbuden avser även villkor som är väsentligen
samma som de som varit uppe till bedömning, torde genomslagskraften av

                                                
124 Ramberg (1984) s. 476. Möjligheten att förbjuda oskäliga villkor i konsumentavtal har
kommit till användning tämligen ofta, se exempelvis MD 2000:24 samt MD 1997:1.
125 Prop 1983/84:92 s. 9.
126 Prop 1983/84:92 s. 21.
127 2 § 1 st AVLN.
128 Prop 1983/84:92 s. 18 och 20-21.
129 Jfr prop 1971:15 s. 61.
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förevarande metod bli betydligt större än övriga kontrollalternativ. Jag
menar även att den näringsrättsliga metoden har särskilda fördelar att
erbjuda konsumenter eftersom dessa ofta inte känner till sina rättigheter
enligt tvingande rätt. Då den part mot vilken en friskrivningsklausul riktas
vanligtvis måste åberopa de tvingande bestämmelserna för att de skall
tillämpas är det särskilt angeläget att istället försöka förhindra förekomsten
av oskäliga avtalsvillkor. Detta framträder med särskild tydlighet då
friskrivningsklausuler förekommer i standardavtal, som faktiskt eller
potentiellt kan komma att tillämpas i förhållande till en vid krets
konsumenter.

I avtal mellan näringsidkare förefaller den näringsrättsliga metoden, med
anledning av det relativa fåtal fall som förekommer i Marknadsdomstolens
praxis, dock hittills ha haft begränsad betydelse. 130 Den näringsrättsliga
kontrollen kan dock anses viktig beroende på den återhållande verkan
förbudsmöjligheten kan ha på näringsidkares benägenhet att använda
långtgående klausuler i avtal som omfattas av AVLN.131 Jag vill påstå att de
preventiva verkningar de båda avtalsvillkorslagarna har, genom att
vetskapen om att förbud kan utfärdas verkar hämmande på benägenheten att
införa långtgående villkor, är betydelsefulla. En fortsatt tillämpning av dessa
lagar och fortsatt aktivitet från Konsumentombudsmannens sida kan
troligtvis minska behovet av de övriga metoderna.

En intressant tankegång är även att avtalsvillkorslagarna kan tänkas
användbara för att uppnå ökad ekonomisk effektivitet. Genom att vid
oskälighetsbedömningen beakta vilken part som typiskt sett kan bära risken
på det mest ekonomiskt rationella sättet, d v s vem som mest effektivt kan
svara för de risker som är förenade med det ansvar en friskrivningsklausul
behandlar, kan marknadsekonomiska vinster göras. I denna bedömning är
exempelvis parternas möjligheter att försäkra sig samt kostnaderna för sådan
försäkring betydelsefull. Det kan hävdas att generalklausulerna i AVLK och
AVLN möjliggör sådana hänsynstaganden.132

Då det i motiven inte föreligger något stöd för att sådana tankegångar skall
påverka oskälighetsbedömningen ställer jag mig frågande till om det kan
vara lagstiftarens avsikt att Marknadsdomstolen skall låta sina avgöranden
påverkas av ekonomiska hänsyn. Dock kan tänkas att de vida ramar som
generalklausulerna får sägas ge vid oskälighetsbedömningen inte heller utan
vidare kan sägas utesluta ekonomiska effektivitetsresonemang. Att vid en
sådan inskränkning i avtalsfriheten, som förbud mot att använda ett oskäligt
avtalsvillkor innebär, ta hänsyn till att marknadens fria krafter skall få arbeta
så ostört som möjligt, torde dock vara mer berättigat i
näringsidkarförhållanden. Det behov av konsumentskydd som AVLK
grundas på medför troligtvis att ekonomiska hänsyn får träda tillbaka.
                                                
130 Av de fall som behandlats enligt AVLN kan två om friskrivningsklausuler nämnas, MD
1995:3 samt MD 1995:33, där friskrivningsklausuler förklarats oskäliga.
131 Lundmark, s. 130.
132 Lundmark, s. 128-129.
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De metoder som står till skadelidandes förfogande då han vill få en
friskrivningsklausul åsidosatt är alltså flera och de har alla sina respektive
för- och nackdelar. I vilken mån skadelidande kan tänkas ha framgång i sin
strävan att inskränka verkan av en friskrivningsklausul kommer att
behandlas i kapitel 4 och 5 nedan där begränsningar av och friskrivningar
från skadeståndsskyldighet skall beskrivas närmare.
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4 Begränsning av
skadeståndsskyldighet

4.1 Inledande anmärkningar

I enlighet med den terminologi som inledningsvis angivits för förevarande
uppsats innebär begränsning av skadeståndsskyldighet, eller s k
ansvarsbegränsning, att möjlighet för skadelidande att erhålla skadestånd för
uppkommen skada förvisso existerar. Genom en klausul i parternas kontrakt
har den friskrivande parten dock inskränkt sitt ansvar vid kontraktsbrott.
Dessa begränsningar av skadeståndsskyldigheten kan dels bestå i
inskränkningar i det eventuella skadeståndsbeloppet, dels i begränsningar till
viss skadetyp.

Gemensamt för de ansvarsbegränsande klausulerna är att tillåtligheten av
dessa kan vara beroende av den friskrivande partens agerande. En
ansvarsbegränsning som i princip är giltig kan exempelvis komma att
åsidosättas då kontraktsbrottet orsakats genom grov vårdslöshet. Betydelsen
som graden av vållande kan få för tillåtligheten av en inskränkning i
skadeståndsansvaret kommer emellertid, för att undvika upprepningar, att
behandlas samlat i 5.3 nedan.

4.2 Begränsning av skadeståndsskyldighet till
visst belopp

4.2.1 Två alternativa tillvägagångssätt för att inskränka
skadeståndsbelopp

Skadeståndsskyldighet kan begränsas till visst belopp dels genom att en
bestämd summa för ett eventuellt skadeståndsansvar uttryckligen anges i
parternas kontrakt, dels genom att det potentiella skadeståndsbeloppet på
något vis sätts i relation till kontraktssumman.133 Det senare
tillvägagångssättet kan exempelvis innebära att endast viss procentandel av
kontraktssumman kan utbetalas.134 Ett sätt att uttrycka den begränsning av
skadeståndsansvar som här är aktuellt är att säga att ersättningsbeloppet
maximeras.135

                                                
133 Det bör här påpekas att de tillfällen då skadelidande önskar få en ansvarsbegränsande
klausul åsidosatt naturligtvis är då det belopp som skadeståndet är begränsat till inte täcker
kostnaderna för den skada som uppkommit.
134 Dillén, s. 37, SOU 1974:83 s. 174-175 samt Håstad, Torgny: Den nya köprätten.
Uppsala 1998, s. 112.
135 Taxell (1972) s. 455.
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I standardavtal är beloppsbegränsningar mycket vanligt förekommande. Som
exempel kan anföras IML 91 p 37 som anger att ”Det sammanlagda belopp,
som säljaren kan bli skyldig att utge till köparen på grund av köpet, är
begränsat till ett belopp motsvarande halva köpeskillingen, dock högst 10
basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381)”. En klausul
av detta slag innefattar alltså både en begränsning till ett visst belopp
(förvisso inte angivet i exakta siffror utan genom hänvisning till lagen om
allmän försäkring) och en begränsning som sätts i relation till
kontraktssumman.136 I speciallagstiftning förekommer ansvarsbegränsningar
framförallt på transporträttens område. En anledning härför är att lagstiftaren
vill undvika situationer då orimligt eller oproportionerligt stora
skadeståndsbelopp kan drabba en transportör. En anledning till att
beloppsbegränsningar kan accepteras är att transportskador normalt sett
täcks av försäkring.137

Då viten och standardiserade skadestånd kombineras med en friskrivning
från skadeståndsskyldighet är dessa klausuler i praktiken mycket nära
begränsningar av skadestånd till visst belopp.138 Beroende på den nära
anknytningen mellan dessa företeelser skall något sägas om gränsdragningen
till ersättningsklausuler.139 Skillnaderna mellan en ersättningsklausul och en
klausul innehållande en beloppsbegränsning består i att en
beloppsbegränsning inte innebär att avsteg görs från de allmänna
förutsättningarna för skadelidandes rätt till skadeersättning. För att erhålla
ersättning för kontraktsbrott då ersättningen är maximerad till visst belopp
krävs att den skadelidande kan styrka kontraktsbrott och eventuell culpa.
Vidare måste han visa adekvat kausalitet och skadans storlek. En
ersättningsklausul fungerar istället så att skadelidande endast behöver visa
kontraktsbrott. Något krav att denne part kan visa ersättningsgill skada eller
uppkommen skadas storlek föreligger däremot inte. Vidare krävs inte heller
att den skadelidande kan visa att vårdslöshet kan tillskrivas motparten.140

Trots dessa skillnader behandlas ersättningsklausuler i form av vite och
standardiserade skadestånd stundtals tillsammans med
beloppsbegränsningar.141 Med den terminologi som inledningsvis angivits

                                                
136 För vidare läsning se Håstad, s. 55 med resonemang kring beloppsbegränsningar av
skadestånd vid dröjsmål, särskilt i NL 92. För ytterligare exempel på beloppsbegränsningar
se Ullman, Harald: Försäkring och ansvarsfördelning. Om förhållandet mellan försäkring
och kommersiella leverans- och entreprenadavtal. Uppsala 1999, s. 264-265.
137 För exempel på ansvarsbegränsningar införda genom lagstiftning se exempelvis den s k
globalbegränsningen i 9 kap sjölagen. För vidare läsning om lagstadgade
beloppsbegränsningar på transporträttens område se Taxell (1993) s. 176 ff.
138 SOU 1974:83 s. 182-183.
139 Med termen ersättningsklausuler avses i detta fall avtalsbestämmelser som anger att ett
belopp skall utgå vid kontraktsbrott. Friskrivningsklausuler faller därför utanför detta
begrepp. Se vidare Olsen, Lena: Ersättningsklausuler. Vite och andra avtalade ersättningar
vid kontraktsbrott. Stockholm 1993, s. 22. För en annan definition av samma begrepp se
Taxell (1972) s. 454.
140 Olsen, s. 142-143. För vidare läsning kring ersättningsklausuler hänvisas till detta verk.
141 Se exempelvis Taxell (1972) s. 454.
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faller dock såväl vite som standardiserat skadestånd utanför uppsatsens
ramar.

4.2.2 Tillåtlighet av ansvarsbegränsning till visst belopp

4.2.2.1 Två alternativa sätt att angripa en beloppsbegränsning

Vanligtvis genombryts en ansvarsbegränsning till visst belopp vid
kvalificerat vållande från den skadeståndsskyldige.142 Förutom de
inskränkningar i tillåtligheten av beloppsbegränsningar som behandlas i
speciallagstiftning kan aktuella klausuler främst angripas genom
generalklausulen i 36 § avtalslagen samt genom den ovan nämnda
näringsrättsliga metoden.

Naturligtvis kan även den dolda metoden aktualiseras, men då denna får
sägas fungera på samma vis oavsett vilka ansvarsbegränsningar eller
ansvarsfriskrivningar som avses, så kommer metoden i fråga endast att
behandlas marginellt i detta och nästföljande kapitel. Istället hänvisas till
vad som anförts i 3.3.2 ovan.

4.2.2.1.1  Skälighetsbedömning

Motiven till 36 § avtalslagen påpekar att det är mycket svårt att avgöra när
en beloppsbegränsande klausul skall åsidosättas. Att vid bedömande av en
beloppsbegränsning ta hänsyn till de ansvarsbegränsningar som finns i
speciallagstiftning för att därigenom erhålla några riktlinjer för
oskälighetsbedömningen försvåras genom att parterna på de områden där
lagstiftning finns har möjlighet att anpassa vederlaget till de
ansvarsbegränsningar stadgandena medför. Däremot finns inga hinder för att
vid en skälighetsbedömning beakta de ändamålsöverväganden som ligger
bakom den speciallagstiftning som finns, för att om möjligt finna vägledning
där.143

Beloppsbegränsningar i avtal är ofta befogade som ett sätt att uppnå en
riskfördelning mellan avtalsparterna. De är även viktiga för att möjliggöra
för bedömningar av vilka ekonomiska risker ett avtal innebär.
Utgångspunkten är därför att det inte torde finnas anledning att försvåra för
parterna att uppnå dessa ändamål och att en begränsning därför är tillåten.144

Hittills har inget mål där fråga var om skäligheten av en begränsning av
skadeståndsskyldighet prövats av Högsta domstolen. Det får dock hållas för

                                                
142 Hellner (1993) s. 226. Angående situationer av kvalificerat vållande se nedan 5.3.2.
143 SOU 1974:83 s. 183.
144 Adlercreutz I (2000) s. 300 samt Taxell (1972) s. 459.
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troligt att en beloppsbegränsning i ett kommersiellt avtal i de flesta fall inte
skulle anses oskälig.145

En tänkbar anledning till åsidosättande av en beloppsbegränsande klausul
kan dock föreligga då klausulen i fråga formulerats så otydligt att den mot
vilken klausulen riktar sig svårligen kan förstå dess innehåll. I jämförelse
med andra former av ansvarsbegränsningar eller med ansvarsfriskrivningar
torde dock en beloppsmässig begränsning ofta vara förhållandevis
okomplicerat utformad och därigenom minskar risken för missförstånd och
svårigheter att bedöma klausulens innehåll.146 Jag vill påstå att
beloppsbegränsningar som utformats med angivande av exakt belopp
generellt sett löper minst risk av samtliga former av inskränkningar i
skadeståndsskyldighet att missförstås av den part de riktar sig mot. Detta
medför naturligtvis att utrymmet för att tolkningsvis åsidosätta sådana
klausuler minskar, men torde även spela in vid en oskälighetsbedömning.

Av betydelse för en oskälighetsbedömning av en beloppsbegränsande
klausul torde även omfattningen av begränsningen vara. Om begränsningen
är långtgående i jämförelse med storleken på de skador som typiskt sett kan
aktualiseras vid ifrågavarande avtal är risken större för att begränsningen
skall anses oskälig.147

Avtalets karaktär kan tänkas få stor betydelse vid en skälighetsbedömning. I
en kontraktssituation förknippad med stora skaderisker torde möjligheten
vara större att införda beloppsbegränsningar anses tillåtna. Hänsyn bör även
kunna tas till vem av parterna som på bästa sätt kan kontrollera riskerna
samt huruvida det för den skadelidande funnits möjlighet till försäkring.148

Parternas inbördes relation samt huruvida avtalet möjliggör kompensation
för skadelidande genom annan påföljd är också viktigt.149 Bristen på
vägledande praxis från de allmänna domstolarna försvårar naturligtvis
möjligheten att fastställa gränserna för vad som utgör en acceptabel
beloppsbegränsning.

4.2.2.1.2  Marknadsdomstolens ställningstagande

Marknadsdomstolen har i ett mål från 1995150 bedömt en
ansvarsbegränsningsklausul i enlighet med AVLN. Till behandling i målet
var ett villkor i ett annonsavtal, som upprättats mellan två näringsidkare.
Villkoret angav att kundens rätt till ersättning då fel förekommit i text- eller

                                                
145 Lundmark, s. 209. För konsumentförhållanden gäller i stor utsträckning tvingande
lagstiftning, exempelvis 14, 30 samt 31 §§ KköpL (jämfört med 3 § 1 st samma lag).
146 Lundmark, s. 209.
147 Lundmark, s. 209.
148 Möjligheten att ta hänsyn till förekomst av försäkring överensstämmer med
ändamålsöverväganden i lagstiftning om ansvarsbegränsningar på transporträttens område,
jfr ovan vid not 137.
149 Lundmark, s. 210.
150 MD 1995:3, som nämnts ovan 3.4.4.
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bildannons begränsats till ett belopp som högst fick uppgå till annonsens
pris. MD menade att villkoret var oskäligt med motivering att det i alltför
stor utsträckning begränsade kundens rätt till ersättning för de kostnader
som uppkommit som en direkt följd av annonsens felaktighet. Dock angavs
att en begränsning av skadeståndsansvar i sig inte var oskäligt, framförallt
med hänsyn tagen till den friskrivande partens möjlighet att kunna förutse de
ekonomiska risker ett avtal medför.

Av detta mål kan alltså utläsas att en ansvarsbegränsning som innebär att
skadelidande inte erhåller ersättning för vad som typiskt sett är en direkt
skada som regel är oskälig enligt AVLN, åtminstone då det gäller ett
annonsavtal.151 Huruvida detta avgörande även kan säga något om den
oskälighetsbedömning allmän domstol kan komma att göra är oklart. Att
märka är dock att samma krav på oskälighet anges i AVLN och 36 §
avtalslagen samt att allmänna domstolar och MD troligtvis tar hänsyn till
varandras avgöranden.152 Jag vill dock påpeka att det faktum att MD:s
bedömning, som ovan nämnts, är typiserad kan medföra att hänsyn i det
enskilda fallet kan leda till att allmän domstol gör en annan bedömning av
en klausul som anger en maximerad ersättning än vad MD gör.

4.3 Begränsning av skadeståndsskyldighet till
viss skadetyp

4.3.1 Inledande anmärkningar

Istället för att införa en beloppsmaximering kan avtalspart inskränka sitt
skadeståndsansvar till att endast gälla viss typ av skada medan ersättning för
andra skador utesluts. Vanligtvis går skiljelinjen mellan direkta och
indirekta skador. Avgränsning kan dock även göras på så vis att part anger
att han inte svarar för skador på annat än köpeföremålet. Detta innebär att
skadeståndsansvaret begränsas till att inte omfatta s k produktskada.153

Dessa skador regleras numera till stor del av tvingande regler i PAL. Andra
alternativa sätt att uttrycka begränsning till skadetyp är att ansvar relateras
till sak- och personskada. När det gäller sakskada förekommer dels
begränsning genom att allt ansvar för sakskada utesluts, dels att begränsning
av ansvar hänförs till viss typ av egendom. Exempelvis kan nämnas att en
leverantörs ansvar begränsas till att avse sakskada som orsakas av det
aktuella godset.154 Begränsningar som gäller ansvar för uppkommen
personskada har sedan tillkomsten av PAL tagits bort ur många
standardavtal eftersom utrymmet för ansvarsbegränsning minskat efter

                                                
151 Lundmark, s. 210. För vidare resonemang kring direkta och indirekta skador se 4.3.
152 Prop 1984/85:110 s. 131. För vidare läsning se även Olsen, s. 117.
153 Lundmark, s. 210.
154 Jfr NL 92 p 35.
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denna lags tillkomst.155 De fall av personskador som inte regleras av PAL:s
tvingande bestämmelser skall behandlas i 5.2 nedan då dessa enligt
terminologin i denna uppsats är att hänföra till ansvarsfriskrivningar.

Det vanligaste, och i många fall mest omtvistade, sättet att begränsa
skadeståndsskyldighet till viss ansvarstyp är genom att inskränkning görs för
indirekt skada. Följaktligen kommer resterande del av förevarande kapitel
att behandla denna skadetyp.

4.3.2 Uteslutande av skadeståndsansvar för indirekt skada

4.3.2.1 Innebörd av begreppet indirekt skada

Utgångspunkten vid kontraktsbrott är att skadelidande skall erhålla full
ersättning för den skada han lidit.156 Detta innebär att det inte endast är
direkta skador som skall ersättas, utan även indirekta sådana. En ersättning
även för indirekta skador innebär att skadelidande erhåller kompensation i
enlighet med det positiva kontraktsintresset.157 I kontraktsförhållanden har
rätten till ersättning för indirekt skada ofta uteslutits genom en
ansvarsbegränsning. Innan det är möjligt att diskutera tillåtligheten av
sådana begränsningar måste innebörden av begreppet indirekt skada
avhandlas.

I köplagen förekommer en distinktion mellan direkt och indirekt skada, och
vid tillämpning av lagen är det mycket viktigt att hålla isär de två
skadetyperna. För direkta skador ansvarar säljaren nämligen i enlighet med
det s k kontrollansvaret, medan ersättning för indirekt förlust kräver att
köparen kan visa försummelse på säljarens sida. En uttömmande158

uppräkning av vad som utgör indirekt skada anges i 67 § 2 st:

1. förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning,
2. annan förlust till följd av att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt,
3. utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har

blivit riktigt uppfyllt, och
4. annan liknande förlust om den varit svår att förutse.

Indirekt skada innefattar följdskador och kan exempelvis bestå i att en
köpare, då säljaren är i dröjsmål med avlämnande av en vara, inte kan
uppfylla sina förpliktelser gentemot tredje man, vilket kan leda till utebliven
vinst för köparen. Svårigheterna att dra en skarp skiljelinje mellan direkt och
indirekt skada är stora. Detta gäller såväl lagtekniskt som rent praktiskt. Ett

                                                
155 Ullman, s. 261-263.
156 Jfr 2.1.1 ovan.
157 Bergström, Sture, Håstad, Torgny, Lindblom, Per Henrik, Rylander, Staffan: Juridikens
termer. 8 uppl. Stockholm 1993, s. 93.
158 Jfr prop 1988/89:76 s. 199.
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tecken härpå är formuleringen i 67 § 2 st 4 p om att indirekt skada kan vara
annan liknande svårförutsebar förlust.159

Skillnaden mellan direkt och indirekt förlust kan få betydelse för
skadelidandes agerande då motparten gjort sig skyldig till kontraktsbrott.
Beroende på hur skadelidande handlar kan kostnader för uppkommen skada
hänföras till direkt förlust och därigenom vara ersättningsbar. Som exempel
kan nämnas en situation då en säljare är i dröjsmål med leverans av en vara,
som skall användas i köparens produktion. Om köparen inte vidtar någon
åtgärd riskerar han att lida en indirekt skada i form av produktionsbortfall,
vilket inte ersätts då ansvarsbegränsning finns, eller då försummelse inte kan
visas. Skulle köparen istället hyra en ersättningsvara för att kunna
upprätthålla produktionen åsamkas han en direkt förlust i form av kostnad
för hyra, vilken ersätts.160

En tanke bakom uppdelningen mellan direkta och indirekta skador i
köplagen är att lagens bestämmelser skall kunna fungera som ett hjälpmedel
vid tolkning av friskrivningar i standardavtal samt vid bestämmande av hur
omfattande friskrivningsklausuler i dessa avtal är.161 Dock förekommer inte
termen indirekt förlust i många av de stora standardavtalen gällande köp av
varor.162 Detta kan tolkas som att köplagens definition av indirekt förlust
inte accepteras av dem som utformat standardavtalen, och att de anser att
definitionen inte är lämplig för de viktiga delar av exempelvis svensk
industri, där avtalen har stor spridning. Då anpassningen av den dispositiva
lagstiftningen till praxis bland standardavtal och behov i näringslivet var ett
huvudskäl till den nya köplagens utformande kan det hävdas att
lagstiftningen förfelat sitt syfte.163

Ett alternativ till begränsning av ersättning till att inte avse indirekt förlust
förekommer i en del standardavtal, där det istället anges att ersättning inte
utgår för ekonomisk följdförlust.164 Svårigheterna med att avgränsa vad som
är indirekt skada har gjort att näringslivet numera till stor del övergått till att
i standardavtal istället införa beloppsbegränsningar.165

Möjligheten att med ledning av köplagen komma fram till en definition av
vad som utgör indirekt skada är omdiskuterad. Eftersom den indelning i
direkt och indirekt skada som görs i köplagen inte förekommer i andra
efterkommande lagar, finns anledning att tro att distinktionen i köplagen inte
                                                
159 Taxell (1993) s. 180-181.
160 Håstad, s. 206.
161 Prop 1988/89:76 s. 48.
162 Som exempel kan nämnas NL 92, ABM 92 samt IML 91.
163 Herre, Johnny: Ersättningar i köprätten. Särskilt om skadeståndsberäkning. Stockholm
1996, s. 686. Jfr Lagutskottets betänkande 1989/90:34 s. 10 där utskottet tillstyrker
distinktionen mellan direkta och indirekta skador eftersom lagstiftningen därigenom
kommer att stämma överens med kontraktspraxis.
164 Ullman, s. 260. Som exempel på standardavtal där ansvar för ekonomisk följdförlust är
utesluten kan nämnas NL 92 p. 35 samt NLM 94 p. 67.
165 Håstad, s. 206. Om beloppsbegränsningar se ovan 4.2.



45

allmänt sett kan användas vid inomkontraktuellt skadestånd.166 Det faktum
att köplagens indelning i skadetyper inte upprätthålls i flera av de större
standardavtalen utgör ytterligare belägg för svårigheterna att låta köplagen
vara vägledande. Som ovan anförts var dock möjligheten att låta köplagens
definition tjäna som hjälpmedel för praxis i näringslivet ett av syftena med
införandet av aktuell bestämmelse. Uttalandet från lagstiftarens sida är i
detta avseende klart, och jag menar därför att det vid resonemang kring vad
som utgör indirekt förlust går att falla tillbaka på definitionen i 67 §
köplagen.

4.3.2.2 Tillåtligheten av begränsning av ansvaret för indirekt
skada

En begränsning av skadeståndsansvaret som innebär att indirekt förlust inte
ersätts kan som utgångspunkt sällan åsidosättas eller jämkas enligt 36 §
avtalslagen. Som tidigare anförts är det enligt motiven till 36 § svårt att
avgöra när en ansvarsbegränsning skall åsidosättas.167 Betydelsen av graden
av vållande på den friskrivande partens sida torde även för dessa
ansvarsbegränsningar få betydelse för tillåtligheten av inskränkningen. Som
tidigare angivits kommer detta dock att behandlas nedan, 5.3.

HD har tagit ställning till en ansvarsbegränsning för indirekt skada i ett
mycket omfattande och omtalat mål, NJA 1979 s. 483 (Bergman & Beving-
fallet). Ett större företag sålde apparater till ett företag som var avsevärt
mindre. Dessa apparater var behäftade med fel som inte kunde avhjälpas
varför köparbolaget krävde skadestånd.168 Säljaren hänvisade då till en
klausul i det standardavtal (IM 72) som gällde mellan parterna, vilken angav
att säljaren inte ansvarade ”vare sig för personskada, skada på egendom,
som icke omfattas av avtalet, utebliven vinst eller annan förlust eller indirekt
skada”169. Fråga var om denna begränsning kunde anses obillig.170 I
domskälen angavs att:

”HD saknar anledning att ta ställning till arten av de skilda skador utav mera direkt natur
som därmed faller utanför friskrivningen. Här räcker att konstatera att, eftersom
friskrivningen sålunda begränsats till indirekt skada, garantivillkoren får anses medge
köparen rätt till ersättning för skada av annan art.”171

HD tolkade avtalsvillkoret så att endast indirekt skada omfattades av
ansvarsbegränsningen. Skadelidande hade alltså rätt till ersättning för direkt

                                                
166 Hellner (1993) s. 212-213.
167 Hellner (1993) s. 225-226 samt SOU 1974:83 s. 183.
168 Köpet avsåg mätapparater till bensinpumpar som var felaktiga genom att de visade för
lågt pris för tankad bensin.
169 Se domen s. 511.
170 Målet anhängiggjordes innan 36 § avtalslagen trätt i kraft, vilket gjorde att målet
bedömdes enligt grunderna för 8 § SkbrL, som upphävdes genom tillkomsten av 36 §
avtalslagen. Dock tillämpade HD de tidigare bestämmelserna i ljuset av den då nytillkomna
36 §.
171 Domen s. 511.
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förlust. Vid bedömning av huruvida begränsningen av ansvar för indirekt
skada var obillig betonade domstolen att det var fråga om ett avtal mellan
näringsidkare. Det faktum att ena parten i jämförelse med motparten var ett
litet företag utgjorde enligt HD inte i och för sig skäl att anse att det mindre
företaget befann sig i en underlägsen ställning. Detta måste avgöras genom
en helhetsbedömning av avtalssituationen och av vikt för att avgöra
parternas inbördes styrkeförhållande var enligt HD om standardavtalet som
använts av parterna var ensidigt upprättat. Domstolen konstaterade att så
inte var fallet då den ansvarsbegränsande klausulen i målet utgjorde en
avtalsreglering som representerade såväl säljar- som köparintressen.

I sin bedömning betonade HD dessutom särskilt vikten för parterna att vid
avtalets ingående kunna beräkna den ekonomiska risken, vilket ansågs
viktigt inte minst för att möjliggöra relevant prissättning. Av stor betydelse
för ansvaret för indirekta skador ansågs även vara att det oftast är betydligt
lättare för skadelidande att genom försäkring skydda sig för följdförluster.172

Betydelsefullt för frågan om det var obilligt att tillämpa aktuellt avtalsvillkor
gentemot ett litet företag var en jämförelse med den då gällande
konsumentköplagen. Eftersom denna inte innehöll tvingande bestämmelser
om konsuments rätt till skadestånd vid fel angav HD att då klausulen inte
ens var obillig i konsumentförhållanden, måste det finnas tungt vägande skäl
för att den skulle vara obillig i näringsidkarförhållanden.173 En klausul av
aktuell typ utgjorde nämligen ofta ett medvetet risktagande. Vid en samlad
bedömning ansåg HD att villkoret inte innebar någon snedbelastning mellan
parterna. Skadelidande ansågs därför inte berättigad till ersättning för
utebliven handelsvinst.

Det aktuella avtalsvillkoret innebar ett avsteg från då gällande dispositiv
lagstiftning, som vid tillfället var 1905 års köplag. Detta tillmättes dock inte
någon betydelse eftersom nämnda lag i många avseenden ansågs otidsenlig i
moderna industrisammanhang. Tillkomsten av den nu gällande köplagen
torde inte medföra anledning att anse att rättsfallet förlorat i
prejudikatvärde.174

Giltigheten av en ansvarsbegränsning i förhållande till indirekt skada har
vidare bedömts av HD i NJA 1998 s. 390 (Posten och de stulna
diamanterna). Innehållet i en försändelse med diamanter hade under det att
paketet var i postens vård bytts ut mot batterier inlindade i en tidning. Av
allt att döma hade någon av Postens anställda stulit diamanterna. Käranden
yrkade ersättning för utebliven vinst, men Posten hänvisade till en
bestämmelse i det avtal som gällde mellan parterna, där Posten sades vara fri

                                                
172 Dock skall anmärkas att motiven till 36 § avtalslagen vid resonemang kring
skadelidandes möjlighet att erhålla ersättning genom egen försäkring anger att försäkring på
skadelidandes sida som täcker följdförluster är jämförelsevis sällsynta, SOU 1974:83 s. 183.
173 Att märka är att nuvarande KköpL innehåller tvingande regler om konsuments rätt till
skadestånd. Huruvida detta idag skulle föranleda annan bedömning är oklart.
174 Bernitz (1993) s. 89. Författaren påtalar att det bör vara möjligt att säljaren då han
lämnat en garanti kan balansera detta mot vissa friskrivningar.
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från ansvar för indirekt skada och utebliven vinst. I sin motivering fastslog
HD att:

”Huvudregeln i svensk rätt är /…/ att den som mot ersättning tar emot egendom för
befordran, förvaring eller annat ändamål inte kan friskriva sig från ansvar för
skadegörelse, stöld eller andra brott mot egendomen som begås av mottagaren eller hans
arbetstagare och inte heller för skador på egendomen som dessa förorsakar av grov
vårdslöshet”.175

HD ansåg dock att det är tänkbart att undantag kan göras från denna
huvudregel. Försäkrings- och kanaliseringssynpunkter kan medföra
förskjutningar till nackdel för skadelidande. Om denne haft möjlighet att
skydda sig genom försäkring samt om sådant skydd är brukligt i branschen
kan en annars otillåten ansvarsbegränsning anses acceptabel. Detta gör sig
särskilt starkt gällande då skadelidande faktiskt har tecknat försäkring, så att
ansvarsbegränsningen i realiteten endast innebär en inskränkning i
regressrätten. Efter genomgång av viss lagstiftning på transporträttens
område samt bestämmelser i postlagen och lagen om inrikes vägtransport
fastslog HD dock att ett godtagande av den aktuella ansvarsbegränsningen
skulle innebära ett avsteg från den regel som gäller i transportsammanhang,
om inte undantag har gjorts genom särskilda bestämmelser. Efterkommande
lagstiftning på området har vidare medfört att liknande ansvarsbegränsning
numera inte är möjlig. Vid en samlad bedömning ansåg HD att de skäl som
talade för att ansvarsbegränsningen inte skulle åsidosättas inte hade den
styrka som krävdes för att avsteg skulle göras från den allmänna princip som
ovan angivits. Posten blev således skadeståndsskyldig för den skadelidandes
indirekta förlust.

Minoriteten (två JustR) anförde emellertid att avsändaren alltid har
möjlighet att teckna försäkring och att så också skett i detta fall. Av denna
anledning ansåg minoriteten inte att det var oskäligt att
ansvarsbegränsningen upprätthölls. Domen har kritiserats och det har ansetts
beklagligt om majoritetens avgörande läggs till grund för framtida domar.176

Med anledning av dessa domar torde det kunna fastslås att
ansvarsbegränsningar för indirekt skada i princip är giltiga i förhållanden
mellan näringsidkare. Ett mycket viktigt skäl härför är den möjlighet till
riskfördelning som bör finnas då båda parter är näringsidkare och de
överväganden som ligger bakom konsumentskyddande lagstiftning inte
aktualiseras. Båda rättsfallen behandlar avtalsvillkor i standardavtal, men jag
ser ingen anledning till att utgången skulle vara annorlunda då
ansvarsbegränsning förekommer i ett individuellt framförhandlat avtal.
Kraven på villkor som förekommer i standardavtal ställs ju, vilket fastslagits
i 3.3.2 ovan, högre än vid enskilda avtal. Dock krävs naturligtvis en in casu-
bedömning där samtliga omständigheter skall vägas in.

                                                
175 Domen, s. 397.
176 Hellner, Jan: ”Stulna diamanter” I: Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet.
1998/99, s. 157.
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Begränsning av ansvar för indirekta förluster motiveras av att de kan vara
svåra att förutse, vilket försvårar riskkalkylering och prissättning. Då dessa
förluster vidare oftast ligger inom skadelidandes kontrollsfär är det rimligt
att denne får stå för uppkomna skador. Enligt 1998 års mål kan dock en
ansvarsbegränsning åsidosättas då en klar huvudregel på aktuellt
rättsområde medför att ersättning normalt sett skall utgå även för indirekt
skada. Jag ställer mig tveksam till om detta mål analogivis kan tillämpas
även på andra områden än det i målet aktuella. Prejudikatvärdet torde därför
vara begränsat.
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5 Friskrivning från
skadeståndsansvar

5.1 Inledande anmärkningar

Det torde ofta vara så att lagstiftaren och rättstillämpningen har berättigad
anledning att se med strängare ögon på ansvarsfriskrivningar än på de
tidigare behandlade ansvarsbegränsningarna. Skälet härför är att en
ansvarsfriskrivning medför att rätten till ersättning helt har uteslutits, medan
en ansvarsbegränsning alltid, om än i begränsad omfattning, lämnar
möjlighet till viss ersättning.177 Inskränkningen i ansvaret för uppkommen
skada kan alltså sägas vara total och inte endast partiell, vilket kan medföra
strängare bedömning när det gäller tillåtligheten av friskrivningsklausulerna.
Vikten av att endast se detta som en generell utgångspunkt och inte ett
undantagslöst faktum bör dock poängteras. I en konkret situation är det
naturligtvis fullt tänkbart att en ansvarsbegränsning får konsekvenser som är
betydligt mer långtgående än en ansvarsfriskrivning, vilket kan medföra att
den förstnämnda åsidosätts medan den sistnämnda anses fullt acceptabel.

De friskrivningsalternativ som här skall behandlas utgör av nödvändighet
endast ett urval av tänkbara ansvarsfriskrivningar. Friskrivning kan även ske
för exempelvis kvalitet, vilket ofta uttrycks med att en vara överlåts i
befintligt skick. Friskrivning från ansvar vid uppsåt, grovt vållande samt
vållande av normalgraden får sägas vara överordnade övriga
ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar. Som exempel kan anföras
att en beloppsbegränsning kan göra undantag för skador som den
friskrivande parten orsakat av grov vårdslöshet. De delar som behandlar
nämnda ansvarsfriskrivningar äger därför viss tillämpning på vad som
tidigare avhandlats i kapitel 4. Innan framställningen kommer till dessa
friskrivningar skall dock något sägas om friskrivning från ansvar för
personskada, då detta är ett område där överväganden av något annorlunda
slag gör sig gällande.

5.2 Friskrivning från ansvar för personskada

En grundläggande utgångspunkt då personskador uppkommer är att de
skyddsvärden som aktualiseras är av helt annan karaktär än då ekonomiska
värden diskuteras. Detta försvårar möjligheten till generella slutsatser
angående tillåtligheten av friskrivningar från ansvar för personskada.178

                                                
177 Lundmark, s. 39.
178 Hellner, Jan: ”Consequential Loss and Exemption Clauses”. I: Oxford Journal of Legal
Studies. 1981, s. 38.



50

Trots att avtalsfrihetens princip är grundläggande även när det gäller
friskrivning från personskada görs ofta inskränkningar i möjligheterna till
friskrivning. En friskrivning från ansvar för personskada kan anses strida
mot goda seder, s k boni mores.179 Beroende på de speciella skyddshänsyn
personskador aktualiserar förekommer tvingande lagstiftning som
inskränker möjligheterna till friskrivning, bl a på transporträttens område.180

I standardavtal förekommer friskrivning från skadeståndsansvar för
uppkommen personskada t ex i leveransavtal.181 Många
ansvarsfriskrivningar har dock strukits ur standardavtal sedan ikraftträdandet
av PAL 1993, vilket förmodligen beror på en önskan att undvika kollisioner
med den tvingande lagstiftningen. Då parternas avtal inte behandlar
uppkomna personskador och det inte är fråga om produktansvar eller skador
som omfattas av annan tvingande lagstiftning, är dock dispositiv lagstiftning
alltjämt tillämplig.182

Sedan tillkomsten av PAL är utrymmet för aktuella ansvarsfriskrivningar
högst begränsat. PAL anger att de personskador som orsakats av
säkerhetsbrist i en produkt183 skall ersättas, vilket medför att
ansvarsfriskrivningar i strid med dessa bestämmelser är ogiltiga.184 Dock
förekommer naturligtvis situationer då uppkomna skador inte skall
behandlas inom ramen för PAL:s tillämpningsområde därför att de inte
orsakats av säkerhetsbrist hos produkt. Ett exempel på ett tillfälle då
avtalspart kan tillfogas personskada genom kontraktsbrott är då en frisör vid
utförandet av sitt uppdrag åsamkar kunden personskada exempelvis genom
ett felaktigt utförande av en hårbehandling, vilket medför skada på kundens
hår. Frisörens felaktiga utförande av sitt uppdrag är då att anse som ett
kontraktsbrott och kunden har möjlighet att på inomobligatoriska grunder
kräva skadestånd.

Trots förekomsten av tvingande regler i PAL kan det tänkas att skadelidande
hellre vill använda sig av dispositiva bestämmelser utanför PAL. En sådan
önskan kan bero på att den treåriga preskriptionstiden i PAL är passerad,
eller att skadelidande varit medvållande till skadan. Enligt PAL kan
skadestånd jämkas då skadelidande har medverkat till skadan medan
motsvarande stadgande i skadeståndslagen förutsätter att skadelidandes
medvållande skett uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.185 Beroende på

                                                
179 Dillén, s. 43.
180 Som exempel kan anföras 15 kap 17 § sjölagen jämfört med15 kap 29 §.
181 Som exempel kan nämnas ECE 188 9.16.
182 Ullman, s. 262-263.
183 Många av de fall då personskada orsakas av fel i vara torde just bestå i att en felaktig
produkt genom säkerhetsbrist orsakar skada. Då fråga är om personskador gör PAL ingen
skillnad mellan konsument- respektive näringsidkarförhållanden. I båda fall är
bestämmelserna tvingande till skadelidandes förmån. Vid sakskada är skyddet dock enbart
tvingande i konsumentavtal.
184 Jfr 5 § PAL, som anger att avtalsvillkor som inskränker ansvaret enligt lagen är utan
verkan.
185 Lundmark, s. 151-152 samt 10 och 12 §§ PAL.
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PAL:s regler finns det inte anledning för avtalspart att friskriva sig från
ansvar för de skador som omfattas av PAL. Dock kan en sådan friskrivning
tänkas få effekt efter det att preskriptionstiden passerat. Att märka av
uttalanden från tiden före PAL:s ikraftträdande bör dock stor restriktivitet
iakttagas då en ansvarsfriskrivning gällande personskador införts för skador
som uppkommer genom skadebringande egenskaper hos avtalsobjektet.186

Traditionellt sett brukar det anses att friskrivning från ansvar för
personskada inte är tillåtet vid uppsåt och grov vårdslöshet och att
åsidosättande av villkor med sådan innebörd därför kan ske. Motiven till 36
§ avtalslagen anger att detta är en ståndpunkt som utan vidare kan godtas när
det gäller uppsåt, och i stort sett även då friskrivning omfattar grov
vårdslöshet. Normalt sett kan alltså en friskrivning från ansvar för
personskada som uppkommit genom uppsåt eller grov vårdslöshet
åsidosättas. Det kan enligt motiven dock tänkas att förutsättningarna för att
en ansvarsfriskrivning från personskada skall anses acceptabel bör
bestämmas snävare än så. De fall som då avses är då personskada
uppkommit mellan parter som befunnit sig i en kontraktssituation, men då
skadan i fråga inte kan sägas vara en följd av ett kontraktsbrott.187 Eftersom
förevarande uppsats uteslutande behandlar kontraktsbrottssituationer faller
sådana skador utanför arbetets ramar. Jag vill dock påstå att uttalandet att
stor restriktivitet är påkallad då fråga är om ansvarsfriskrivning från
personskada får anses äga tillämpning även då nämnda skada är en följd av
ena partens kontraktsbrott.

Ett tecken på den stränga syn på friskrivning från skadeståndsansvar för
personskada är att det ovannämnda EG-direktiv, som inarbetats i svensk rätt
genom AVLK, vid uppräkningen av typiskt sett oskäliga avtalsvillkor anger
friskrivning vid personskada.188

Ett exempel från rättspraxis då en personskada drabbade en köpare i ett
kommersiellt avtalsförhållande är NJA 1965 s. 124 där köparen förvärvat en
begagnad maskin. Köparen, en fabrikör, träffade avtal med ett
transportföretag om transport av maskinen. Då maskinen ankom till
fabrikören hjälpte denne till vid lossningen, och i samband därmed välte
maskinen och köparen ådrog sig allvarliga personskador. Lossningen av
maskinen ingick i det uppdrag transportföretaget erhållit, och vid utförandet
av detta uppkom skada, vilket kan sägas utgöra ett kontraktsbrott.189

Transportören erkände sitt ansvar att svara för lossningen, men invände att
en friskrivning från ansvar för personskada ingick i parternas avtal. Trots att
fabrikören föreslagit den metod som användes vid lossningen av maskinen
ansåg HD att transportörens ansvar för hur arbetet bedrevs och uppdraget

                                                
186 Taxell (1972) s. 458.
187 SOU 1974:83 s. 179.
188 Se bilaga 1 till prop 1994/95:17 s. 115, punkt 1a, samt ovan 3.4.2.
189 Jag vill här ånyo påpeka att den definition av kontraktsbrott som i arbetet tillämpas är
vidsträckt och omfattar alla de tillfällen då en avtalsenlig prestation inte tillhandahållits. Jfr
ovan avsnitt 1.3.
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utfördes var sådant att det ålåg honom att se till att olyckor undveks. Genom
underlåtenhet att göra detta ansågs transportören vållande till köparens
skada och friskrivningsklausulen åsidosattes. Att märka är dock att det p g a
HD:s otydliga motivering får sägas vara oklart på vilken grund ansvaret
uteslöts. Det är tänkbart att klausulen inte ansågs vara del av avtalet eller att
klausulen åsidosattes genom restriktiv tolkning (d v s att HD tillämpade den
dolda kontrollmetoden) eller att friskrivningen bedömts vara oskälig.190

Detta medför naturligtvis svårigheter då det gäller att fastställa möjligheten
för att anse en friskrivning från personskadeansvar acceptabel. Dock torde
man kunna sluta sig till att det krävs tungt vägande skäl för att en
friskrivningsklausul skall anses giltig. I nämnda rättsfall hade skadelidande
själv varit aktiv och förslaget på hur lossningen skulle tillgå kom från
honom. Detta föranledde förvisso att skadeståndet jämkades, men
friskrivningen åsidosattes trots skadelidandes medvållande.191 Det faktum
att många uppkomna personskador numera omfattas av tvingande
lagstiftning menar jag dessutom kan ses som ett tecken på en sträng syn på
möjligheten att undgå ansvar för personskada från lagstiftarens håll, vilket
troligtvis kan föranleda en restriktiv hållning även i rättstillämpningen.

5.3 Friskrivning från ansvar vid uppsåt, grov
vårdslöshet samt vårdslöshet av normalgraden

5.3.1 Allmänna aspekter

Den skadeståndssumma en avtalspart kan tänkas behöva utge till sin motpart
kan uppgå till betydande belopp, dels för själva skadan, dels för utredningen
om denna. Med anledning härav är det inte ovanligt att den potentiellt
skadeståndsskyldige parten försöker friskriva sig från ansvar för eget
vållande.192

De kommentarer kring de friskrivningsklausuler, som här skall avhandlas,
äger, vilket tidigare påpekats, till viss del generell giltighet för
ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar. Det är exempelvis tänkbart
att en begränsning av skadeståndsskyldighet till viss skadetyp kan accepteras
då kontraktsbrott uppkommit genom vårdslöshet, dock inte genom grov
sådan. Förevarande kapitel skall dock inte närmare behandla
konsekvenserna för enskilda ansvarsbegränsningar av att viss grad av
vållande föreligger även om mycket av det som sägs äger relevans för dessa
begränsningar. Avsikten med resterande del av detta kapitel är istället att
redogöra för vilka möjligheter en avtalspart har att friskriva sig från ansvar

                                                
190 Bernitz (1972) s. 427.
191 För resonemang kring vilken betydelse skadelidandes möjlighet att erhålla ersättning från
annat håll kan ha för tillåtligheten av en friskrivning hänvisas till 5.3 strax nedan.
192 Lundmark, s. 132.
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för agerande som äger rum på hans sida, d v s om part genom en
avtalsklausul kan utesluta sitt culpaansvar.193

5.3.2 Ansvarsfriskrivning vid uppsåt och grov vårdslöshet

5.3.2.1 Begreppet grov vårdslöshet

Då friskrivning görs från ansvar för grov vårdslöshet, eller då en
friskrivningsklausul istället gör undantag för fall då kontraktsbrott
uppkommit genom sådant agerande, uppstår frågan vad begreppet grov
vårdslöshet innebär. Gränsdragningen mellan vad som utgör grov
vårdslöshet respektive vårdslöshet av normalgraden kan vara vansklig. Av
intresse för att närmare fastslå vad som skall förstås med uttrycket grov
vårdslöshet är målet NJA 1992 s. 130, som gällde tolkning av en
bestämmelse i standardavtalet AB 72. Vid uppspikning av ett innertak i en
skolmatsal hade spikarna med hänsyn tagen till spikens dimension placerats
alltför glest, vilket medförde att innertaket efter en tid ramlade ned, dock vid
en tid då ingen befann sig i lokalen. Tillämpligt standardavtal innehöll en
begränsning av entreprenörens ansvar till situationer då skada orsakats av
grov vårdslöshet. HD uttalade i domen att:

”På skadestånds- och försäkringsrättens område gäller en vedertagen uppfattning att en
vårdslöshet måste vara av mycket allvarligt slag för att den skall kunna betecknas som
grov, vanligen är det fråga om ett handlande som ligger på gränsen till uppsåtligt
förfarande, d v s som vittnar om en betydande hänsynslöshet eller nonchalans och som
medför en avsevärd risk för skada. /…/ Grov vårdslöshet skulle alltså med detta synsätt
förutsätta ett medvetet risktagande.”194

HD fortsatte dock sitt resonemang och övergick därvid till att behandla det
faktum att ansvarsfriskrivningen förekom i ett näringsidkarförhållande.
Domstolen anförde:

”De hänsyn – bl a till den ersättningsberättigade – som föranlett att detta begrepp på
skadestånds- och försäkringsrättens område har getts en mycket restriktiv tillämpning gör
sig inte gällande på samma sätt i kommersiella avtalsförhållanden på andra områden. I
sådana sammanhang bör man i princip kunna beakta även andra kvalificerade avvikelser
från normal aktsamhet än ett medvetet risktagande.”195

HD konstaterade att arbetets utförande avvek från vad gällande
myndighetsföreskrifter angav samt att risken för personskador var uppenbar
p g a lokalens användning som skolmatsal. Detta medförde att vårdslösheten
bedömdes vara grov. Rättsfallet får sägas innebära en utvidgning av vad som
hänförs till kategorin grov vårdslöshet. Inom entreprenadbranschen har
                                                
193 I detta sammanhang förutsätts att det agerande som orsakat skadan kan tillskrivas den
friskrivande parten eller någon denne svarar för. Vad som avgör vems agerande en
avtalspart svarar för lämnas sålunda utanför resonemanget. För vidare läsning se Hellner
(2000) kap 9.
194 Domen s. 137.
195 Domen s. 138.
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tidigare endast ett medvetet risktagande av allvarligare karaktär, s k
yrkesfusk, ansetts utgöra grov vårdslöshet. HD har i sin dom förhållit sig fri
till denna etablerade branschpraxis.196 Vilka konsekvenser utvidgandet av
begreppet grov vårdslöshet kan få för friskrivningsmöjligheter på andra
områden än entreprenadområdet är svårt att bedöma. Det som talar för att
utvidgningen kan få inverkan på andra områden är att HD i sin motivering
får sägas resonera generellt, vilket jag anser kan medföra att domen
troligtvis kan vara av principiell betydelse.

Något som talar mot detta är dock att det i skiljedomspraxis även efter
målets avgörande har upprätthållits ett krav på att det för att grov
vårdslöshet skall föreligga krävs en medveten insikt om skaderisken.197

Det torde inte vara möjligt att klart fastställa var gränsen går för vad som
utgör grov oaktsamhet. Detta måste istället avgöras med hänsyn tagen till
samtliga omständigheter i det enskilda fallet och vilket krav på aktsamhet
som gäller för den aktuella situationen. Vid den avvägning som måste ske av
hur det konkreta agerandet förhåller sig till aktsamhetskravet kan samma
kriterier användas som vid culpabedömningen vid utomobligatoriskt
skadeståndsansvar.198

5.3.2.2 Tillåtlighet av friskrivning från skadeståndsansvar vid
uppsåt samt grov vårdslöshet

Friskrivningar från skadeståndsansvar för uppsåtligt eller grovt vårdslöst
agerande anses sedan länge vara oskäliga. Detta får sägas utgöra en
grundläggande, okodifierad princip i svensk rätt. Sedan tillkomsten av 36 §
avtalslagen anses lagstöd för åsidosättande av aktuella ansvarsfriskrivningar
finnas.199 Att friskrivning från uppsåtligt orsakande av skada inte är tillåten
anses ostridigt.200 Ofta görs i friskrivningsklausuler därför undantag från
situationer då skada uppkommit genom uppsåt, men även då skadan orsakats
genom grov vårdslöshet.201 Åsidosättande av avtalsvillkor som innebär
friskrivning från ansvar för uppsåt kan ske genom användande av 36 §
avtalslagen, men en tillämpning av 33 § avtalslagen torde även vara möjlig
då det är tänkbart att det kan strida mot tro och heder att åberopa en
friskrivning från ansvar för uppsåtlig handling.

                                                
196 Bernitz (1993) s. 53.
197 Ramberg (2000) s. 255.
198 Lundmark, s. 141. En närmare diskussion kring när avsteg från ett aktsamhetskrav kan
anses grovt vårdslöst faller utanför ramen för förevarande uppsats. För vidare läsning se
Hellner (2000) s. 130 ff.
199 Bernitz (1993) s. 88.
200 Hellner (1998/1999) s. 152.
201 Hellner (1993) s. 226. Som exempel kan nämnas NL 92 p 35 som anger att
begränsningen av säljarens ansvar inte är gällande då ”han gjort sig skyldig till grov
vårdslöshet”.
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Då ett avtalsvillkor innehåller en friskrivning från ansvar för grov
vårdslöshet är huvudregeln alltså att denna inskränkning inte är tillåten.202

Dock är möjligheten till friskrivning inte helt utesluten och inom ramen för
en skälighetsbedömning med hjälp av 36 § avtalslagen kan hänsyn tas till en
rad faktorer. Om det i den bransch där parternas avtal hör hemma är brukligt
att den part mot vilken en friskrivning riktas skyddar sig genom försäkring
kan en ansvarsfriskrivning anses tillåten. Detta gör sig gällande med särskild
styrka då försäkring faktiskt tecknats eftersom en friskrivning då i realiteten
enbart innebär att försäkringsgivarens regressrätt inskränks. Möjligheten att
rationellt utforma försäkringssystemet bör inte förhindras av alltför stränga
regler för ansvarsfriskrivningar och de kostsamma regressutredningar detta
kan medföra.203 Enbart förekomsten av försäkring är inte tillräckligt för att
en friskrivning från grov vårdslöshet skall vara acceptabel. Kostnaden för
försäkringen, hur denna kostnad påverkas av den uppkomna skadan samt
försäkringens villkor om självrisk är faktorer som måste beaktas.204

Det kan hävdas att ansvarsfriskrivning skall vara möjlig även då grov
vårdslöshet föreligger om den skadelidande har en tillfredsställande rätt till
skadestånd från någon annan än sin motpart. Det faktum att
skadeståndsskyldighet kan koncentreras till annat subjekt (vilket brukar
benämnas kanalisering) kan minska riskerna att ansvarsfriskrivning anses
oskälig. Ett ytterligare argument för att tillåta en friskrivning kan bestå i att
den skadelidande erhåller nöjaktig kompensation genom annan påföljd än
skadestånd. En nyanserad bedömning, som tar hänsyn till avtalssituationen i
dess helhet och inte enbart ser till det ansvarsinskränkande avtalsvillkoret, är
nödvändig.205 En ordning där ekonomisk rationalitet uppnås bör eftersträvas,
så att den part som till lägsta kostnad kan skydda sig från skada, också får
bära risken.206

Ett åsidosättande av avtalsvillkor innehållande ansvarsfriskrivning för grovt
vållande, och naturligtvis även för uppsåt, kan ske även genom den ovan
nämnda dolda kontrollen. Särskilt höga krav ställs för att tyngande klausuler
i standardavtal skall anses utgöra del av ett enskilt avtal. Aktuell typ av
ansvarsfriskrivning får oftast anses mycket tyngande, vilket medför att
särskilt stränga krav på inkorporering bör ställas.207

Rättspraxis angående giltigheten av ansvarsfriskrivning från grov
vårdslöshet är mycket begränsad. HD har vid en del tillfällen tagit ställning
till vad som utgör grov vårdslöshet, exempelvis det ovannämnda målet NJA
1992 s. 130, men någon praxis som klart fastslår när en sådan friskrivning är
giltig finns inte. I det ovan i 4.3 refererade målet NJA 1998 s. 390

                                                
202 Detta fastslås på flera ställen i doktrinen, se exempelvis Hellner (1993) s. 226, Bernitz
(1993) s. 53 och s. 88 samt Ramberg (2000) s. 255.
203 SOU 1974:83, s. 180-181.
204 Lundmark, s. 134.
205 SOU 1974:83, s. 180-181.
206 Lundmark, s. 134.
207 Lundmark, s. 135 samt NJA 1979 s. 401.
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underkände HD den friskrivning Posten gjort, eftersom diamanterna antogs
ha stulits av någon av Postens anställda, d v s en uppsåtlig handling förelåg
på den friskrivande partens sida. Postens argument att friskrivningen syftade
till att kanalisera ansvaret till skadelidande godtogs inte av HD. Om
bedömningen hade blivit densamma om agerandet på Postens sida varit
grovt vårdslöst istället är i väntan på vägledande praxis ännu oklart.

Jag vill påstå att en viktig orsak till restriktiviteten vid friskrivning från
ansvar för uppsåtligt och grovt vårdslöst handlande är att problem annars
skulle uppstå med att anse avtalsparterna ömsesidigt bundna av avtalet. Om
ena parten kan undgå ansvar för skador som uppkommer genom hans
uppsåtliga handlande verkar det vara upp till honom att ensidigt bestämma
om avtalet skall fullgöras eller inte. Bedömningen av situationer av grov
vårdslöshet påminner mycket om den som görs vid uppsåt. Jag menar dock
att en konsekvens av att HD alltsedan NJA 1992 s. 130 inte uppställer lika
stränga krav på vad som utgör grov vårdslöshet är att möjligheten att
friskriva sig från ansvar för grov vårdslöshet också i motsvarande mån bör
utökas. I kommersiella avtal bör möjligheten till riskfördelning mellan två
parter inte inskränkas alltför mycket. Även här torde dock en bedömning i
det enskilda fallet kunna föranleda ett annat ställningstagande.

5.3.3 Ansvarsfriskrivning vid vårdslöshet av normalgraden

Friskrivning från skadeståndsansvar vid vårdslöshet av normalgraden
utformas vanligen generellt i standardavtal, utan att klausulen inriktas på
viss handling eller underlåtenhet.208 Friskrivning från vårdslöshet är ofta
även knuten till det som ovan benämnts ansvarsbegränsning. Ett exempel på
ett vanligt avtalsvillkor där den friskrivande parten utesluter sitt ansvar för
kontraktsbrott som orsakas av vållande på hans egen sida är de klausuler
som anger att säljaren inte svarar för indirekta skador förutom då dessa
orsakats av grov vårdslöshet.

Precis som vid andra typer av friskrivning från skadeståndsansvar
förekommer på konsumenträttens område tvingande lagstiftning, som i
många fall utesluter näringsidkares möjlighet till friskrivning från ansvar för
vårdslöshet. När det gäller kommersiella avtalsrelationer är friskrivning från
vållande som utgångspunkt tillåten. Ett undantag utgör dock de fall då
uppkommen personskada regleras av PAL, eftersom denna lag är tvingande
även i näringsidkarförhållanden då fråga är om personskada.

Vid kommersiella förhållanden är friskrivning från ansvar vid vållande som
inte är grovt som utgångspunkt alltså tillåten. På vissa områden finns dock
restriktioner, som innebär att någon friskrivning från skadeståndsansvar
överhuvudtaget inte bör tillåtas. Motiven till 36 § avtalslagen nämner som
exempel härpå de avtal som sluts mellan allmänheten och kvalificerade
konsulter av något slag, för fullgörandet av rådgivningsuppdrag.
                                                
208 Lundmark, s. 144.
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Omständigheter i det enskilda fallet kan dock föranleda annan bedömning,
exempelvis om de förhållanden uppdraget skall utföras under är att anse som
exceptionella.209

När det gäller friskrivning från ansvar för vårdslöshet av normalgraden är
rättspraxis allt annat än omfattande. En anledning härtill kan vara att tvister i
kommersiella kontraktsförhållanden ofta avgörs av skiljedomstol. Bristen på
praxis försvårar möjligheten att uttala sig om gränserna för när en
friskrivning från vållande av normalgraden är tillåten. Att märka från den
rättspraxis som finns är att HD ställt relativt höga krav på tydlighet för att en
friskrivning skall ges rättsverkan.210

I NJA 1971 s. 36 hade ett avtal ingåtts om parkering i ett garage.
Garageägaren hade åtagit sig att inte lämna ut den parkerade bilen annat än
mot uppvisande av ett kvitto på att parkeringsavgift erlagts. Fordonet stals
och bortfördes utan att kvitto visats upp och bilens ägare krävde ersättning
för sin skada. Garageägaren åberopade då en allmänt hållen
friskrivningsklausul enligt vilken han inte svarade för skador som
uppkommit genom vårdslöshet. HD ansåg inte att friskrivningsklausulen
kunde upprätthållas, men orsaken därtill är oklar. En tänkbar tolkning är att
domstolen genom en restriktiv tolkning nådde fram till resultatet att
ifrågavarande situation inte omfattades av avtalsvillkoret.211 Alternativt kan
tänkas att HD valde att låta den preciserade bestämmelse som angav att
garageägaren åtog sig att inte lämna ut bilen till någon som inte kunde förete
kvitto få företräde framför den allmänna friskrivningsklausulen.212

Även om utgångspunkten vid vållande av normalgraden är att en
friskrivning från ansvar är tillåten kan alltså omständigheter i det enskilda
fallet medföra en annan slutsats. Vid en bedömning enligt 36 § avtalslagen
kan hänsyn tas till den skadelidande partens behov av skydd å ena sidan, och
den friskrivande partens behov av att undkomma ansvar för uppkomna
skador å andra sidan. En viktig faktor att beakta är om den skadelidande
parten befinner sig i en underlägsen ställning. Även avtalets karaktär och
beskaffenheten av avtalsprestationerna kan vägas in i bedömningen. Likaså
kan vederlagets storlek få betydelse. Om avtalet sålunda innebär stora
fördelar för den skadelidande parten, i form av ett lågt pris, är det tänkbart
att en friskrivningsklausul, även om denna är långtgående, kan
upprätthållas.213 Ånyo kan det fastslås att generella slutsatser svårligen kan
uppställas, utan tillåtligheten av en friskrivning från vårdslöshet måste
avgöras genom en in casu-bedömning.

                                                
209 SOU 1974:83 s. 178.
210 Lundmark, s. 147.
211 Lundmark, s. 147.
212 Bernitz (1993) s. 48-49.
213 Taxell (1972) s. 458.
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6 Avslutande kommentarer
Den i svensk rätt grundläggande principen om avtalsfrihet medför att
avtalsparter som utgångspunkt i sitt ömsesidigt bindande kontrakt kan
infoga villkor med det innehåll de önskar. Detta medför att alla former av
friskrivningsklausuler, antingen de är partiella eller totala, är giltiga och kan
komma att reglera eventuella anspråk på skadestånd som kan tänkas
framföras då kontraktsbrott uppkommit.

Betydande modifikationer av avtalsfriheten har dock uppstått och utrymmet
för part att giltigt friskriva sig från ansvar har därigenom inskränkts.
Principer som konkurrerar med de tidigare dominerande allmänna
kontraktsrättsliga grundsatserna har formulerats, och enligt dessa nya
principer skall hänsyn tas till bl a en underlägsen avtalsparts behov av
skydd. Det regelverk och de allmänna rättsprinciper som potentiellt kan
aktualiseras då fråga är om tillåtligheten av ansvarsbegränsningar och
ansvarsfriskrivningar är såväl omfattande som svåröverskådliga.

Det bakomliggande syftet med att rättsligt reglera och kontrollera
friskrivningar från skadeståndsskyldighet utgörs av en önskan från
lagstiftarens sida att undvika avtalssituationer då skadelidandes möjlighet att
erhålla ersättning för uppkommen skada inskränkts på ett alltför ingripande
sätt. En avvägning mellan de delvis motstående intressena som gör sig
gällande då fråga är om tillåtligheten av friskrivningsklausuler är nödvändig.

Friskrivningsklausuler fyller en viktig funktion genom att erbjuda parterna
möjlighet till riskfördelning. Genom att kunna kalkylera med de tänkbara
risker ett eventuellt kontraktsbrott kan föranleda kan parterna gemensamt
finna en ansvarsfördelning som är ekonomiskt rationell. Genom upprättande
av standardavtal och de däri ingående friskrivningsklausulerna finns
möjligheten att åstadkomma stor spridning av önskvärd riskfördelning i
näringslivet. Genom friskrivning från skadeståndsskyldighet möjliggörs
sålunda exempelvis relevant prissättning. Inskränkningar i möjligheten att
rationellt utforma ett avtal och specificera vad som skall gälla i händelse av
kontraktsbrott bör inte göras utan goda skäl härför.

Det nyss sagda gör sig dock inte gällande med oförminskad styrka då fråga
är om konsumentförhållanden. Jag menar att det går en relativt skarp
skiljelinje mellan näringsidkarförhållanden och konsumentförhållanden när
det gäller tillåtligheten av ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar.
Partsställningen tillmäts mycket stor vikt, inte bara genom den tvingande
lagstiftning som kringgärdar det konsumenträttsliga området, utan även
genom den betydelse en konsuments ofta underlägsna ställning får vid
bedömningen av en friskrivningsklausuls berättigande.
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Åsidosättande av friskrivningsklausuler kan ske i enlighet med tre skilda
metoder. Jag menar att lagstiftningsvägen företrädesvis bör användas då
speciellt skyddsvärda intressen föreligger. Att viss försiktighet är påkallad
med att ingripa genom lagstiftning får sägas höra samman med att tvingande
lagstiftning utgör det mest långtgående avsteget från det utgångsläge som
avtalsfrihetens princip alltjämt får sägas utgöra.

Den judiciella kontrollens två förgreningar har sina respektive för- och
nackdelar. Ett tolkningsförfarande kan anses innebära en betydande grad av
osäkerhet vad gäller möjligheten till förutsebarhet. Då det avtal som tolkas
dessutom, vilket ofta får antas vara fallet, består i ett individuellt avtal till
vilket standardiserade avtalsvillkor fogats, föreligger risk att parterna inte
tagit ställning till avtalsbestämmelserna. Möjligheten att tolkningsvis
komma fram till vad parterna avsett med ett villkor som är föremål för tvist
får sägas vara mycket liten, och försök att återskapa vad parterna måste ha
avsett riskerar att utgöra en fiktion.

Den relativt fria bedömning domstolen kan genomföra då den öppna
kontrollmetoden används har viktiga fördelar i form av flexibilitet. Det torde
inte vara möjligt att upprätta klara, allmängiltiga regler för hur avvägningen
mellan de motstående partsintressena skall genomföras. Inte minst kan
partssammansättningen i det enskilda fallet föranleda att en annars tillåten
friskrivning inte anses acceptabel. Möjligheten att låta faktorer av skilda
slag samlat utgöra grund för en helhetsbedömning kan innebära fördelar då
det gäller att avpassa rättsföljd efter aktuell situation. Dock torde även här
viss försiktighet vara påkallad då det gäller möjligheten till generella
slutsatser kring giltigheten av friskrivningsklausuler mot bakgrund av
avgöranden genom skälighetsbedömning. Trots att vissa riktlinjer
naturligtvis kan formuleras anser jag mig föranlåten att återigen påpeka
vikten av en in casu-bedömning.

Om förutsebarhet eftersträvas torde istället den marknadsrättsliga
kontrollmetoden vara att föredra. Möjligheten att preventivt ingripa mot
oskäliga avtalsvillkor, antingen de förekommer i form av
friskrivningsklausuler eller inte, torde erbjuda fördel av att antalet konflikter
minskar. Genom att Marknadsdomstolen, alternativt
Konsumentombudsmannen, på förhand fastslår vilka avtalsvillkor som
typiskt sett anses oskäliga undviks troligtvis ett flertal processer. Likaså
torde den avskräckande effekt detta marknadsrättsliga instrument besitter
många gånger vara minst lika betydelsefull som hotet om rättsliga processer
kan vara då tvist redan uppkommit.

Gränserna för vad som utgör en acceptabel, giltig friskrivning från
skadeståndsskyldighet är i många fall otydliga. För de klausuler som
behandlats i förevarande arbete går det att fastställa riktlinjer, som bildar en
huvudsaklig utgångspunkt för respektive ansvarsbegränsning eller
ansvarsfriskrivning. Dock torde inte något av förekommande fall vara fritt
från undantag. I några avseenden har rättspraxis bidragit i klargörande
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riktning, i andra fall kan vägledning sökas i dispositiv lagstiftning. Det får
dock anses anmärkningsvärt att en rättsfigur såsom friskrivningsklausuler,
som potentiellt kan medföra långtgående konsekvenser för ett avtals parter,
inte tilldragit sig mer intresse varken från rättsvetenskapen eller lagstiftaren.
Den stora utbredningen av standardavtal innehållande många gånger
utförliga bestämmelser om skadeståndsfriskrivningar kan ses som ett försök
till självreglering från näringslivets sida.

De risker användandet av standardavtal, framförallt då dessa är ensidigt
upprättade, kan medföra för en svagare avtalspart gör dock att det lämpliga i
en sådan ordning kan och bör diskuteras.
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