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Summary 
In this thesis Exclusion clauses concerning negligence – a study of sellers’ 
legal rights to limit damage liability in commercial contracts the author sets 
out to answer the question if it’s possible for a commercial seller to exclude 
it’s liability for consequential loss even in cases of gross negligence.  
 
The subject was raised as it’s clear that the actual sales contracts of today’s 
tendency to diverge from the optional laws are especially great concerning 
indirect damages. From an economic view such a disclaimer from conse-
quential losses serves a purpose in commercial contracts, as it enables busi-
nesses to asses the risks involved with a contract to a certain accuracy. Yet 
most modern legal systems have decided against an unlimited freedom of 
contract, why the question of the extent of an exclusion clause concerning 
consequential damages can be given legal effect remains. In order to satisfy 
the object of this thesis, both the issue of which acts can be concluded as 
grossly negligent and the possibilities of disclaiming liability from such an 
act are included in the paper. By intention of conveying the international 
nature, which is true for many commercial contracts today, the paper will 
illuminate the concurrent problems of the thesis in Swedish, Norwegian, 
Finnish and English law.  
 
Legislative history and doctrine will normally divide exclusion clauses into 
limitation of liability and exclusion of liability. Generally greater reasons are 
given for courts to intervene with exclusions rather then limitations of liabi-
lity, as the prior tend to invoke more severe derogations to the buyer’s legal 
rights. In relation to the Nordic sales laws an absolute exclusion from liabi-
lity of consequential damages is considered as a limitation and an exclusion 
of the buyer’s legal rights, since the relevant laws only requires that indirect 
losses are indemnified in cases when negligence causes the damages. Taken 
into consideration with the importance of equal balance between the cont-
racting parties the general rule must be that an exclusion clause concerning 
indirect damages when grossly negligent is prohibited in Swedish, 
Norwegian and Finnish law. However the courts aversion to intervene in 
commercial contracts entered into by traders of equal bargaining powers 
together with the logical and economic benefits that jurisprudence, doctrine 
and even legislative history argues to be found through commercial parties 
free risk allocation, it’s safe to draw the conclusion that the general rule is to 
be considered nothing more then an assumption.  
 
It’s not possible to find a general rule similar to the Nordic one concerning 
exclusion clauses and gross negligence within English law. The later legal 
system applies a much firmer believe in the freedom of contract and thus in 
general allow terms that exclude liability for indirect losses even in cases of 
gross negligence if the wording is nothing short of precise, the contract risks 
have been properly integrated in the contract and it makes exemption for 
personal injuries as long as it’s not clearly unfair or unreasonable to do so.         
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Sammanfattning 
De faktiska köpavtal som sluts inom näringslivet uppvisar idag en tydlig 
tendens till väsentlig avvikelse från den dispositiva köprätten avseende 
skadeståndsansvar för indirekta skador. Ur ekonomisk aspekt är friskrivning 
från denna sorts skadeståndsansvar klart motiverad, då det ger näringsidkare 
en tydligare överblick av de risker som är förknippade med avtalen de ingår. 
Samtidigt har flera rättsordningar i modern tid tagit ställning mot en absolut 
avtalsfrihet, och frågan är därför i vilken utsträckning som en ansvars-
friskrivning från indirekta skador kan erkännas rättsverkan. Författaren har 
bestämt att utreda om det finns en huvudregel som begränsar rättsverkan av 
en säljares ansvarsfriskrivning från indirekta skador vid grov vårdslöshet i 
kommersiella köpavtal. Det undersöks vidare om regeln utgör ett orubbligt 
förbud mot ansvarsfriskrivningsklausulen eller om den tillåter undantag.  
 
För att kunna uppfylla uppsatsens syfte har såväl frågan om vad som utgör 
grov culpa som möjligheterna att friskriva sig från sitt ansvar därifrån 
utretts. I avsikt att ge rättsutredningen en del av den internationella karaktär 
som representerar flera bolags kommersiella avtal idag, har frågorna 
dessutom belysts ur svensk, norsk, finsk och engelsk rätt.  
 
I förarbeten och doktrin delas ofta friskrivningsklausuler upp i så kallade 
ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar. Sammanfattningsvis finns 
vanligen större anledning för domstolarna att ingripa mot den senare sortens 
friskrivningsklausul, då denna normalt anses innebär en svårare inskränk-
ning av köparens rättigheter än den förra. I förhållande till KöpL innebär en 
absolut ansvarsfriskrivning från indirekta skador såväl en ansvarsbegräns-
ning som en ansvarsfriskrivning, då KöpL enbart ersätter indirekta skador 
vid vårdslöshet. Ur denna aspekt, sammantaget med värdet av ekvivalens i 
avtalsförhållande, finns anledning att utgå från att det i svensk, norsk och 
finsk rätt finns en huvudregel som anger att ansvarsfriskrivning från indirek-
ta skador vid grov vårdslöshet är ogiltig. Samtidigt klargör domstolarnas 
ovilja att inskränka avtalsfriheten mellan jämbördiga näringsidkare samt de 
logiska och ekonomiska resonemang rörande fördelarna med att tillåta fri 
riskfördelning i kommersiella avtalsförhållanden som framförts i rättspraxis, 
doktrin och i viss utsträckning även förarbeten att huvudregeln snarast utgör 
en presumtion som är möjlig att bryta igenom.   
 
I engelsk rätt saknas en motsvarande huvudregel. Med hänsyn till att 
avtalsfriheten är starkare i engelsk rätt än i de nordiska rättsordningarna, är 
presumtionen i denna rättsordning istället snarast att en ansvarsfriskrivning 
från indirekta skador vid grov culpa, som gör undantag för det lagstadgade 
förbudet mot ansvarsfriskrivning för personskador vid culpa, är giltig. 
Ogiltigförklaring av en sådan ansvarsfriskrivningsklausul kan dock bli 
aktuell i engelsk domstol om riskfördelningen inte inkorporerats i avtalet 
eller framstår som direkt oskälig, samt om friskrivningsklausulen inte givits 
en exakt och tydlig innebörd.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och problematisering 

Den dispositiva köprätten och de faktiska köpavtal som sluts inom närings-
livet har sedan länge tenderat att skilja sig åt. Efter införandet av ny KöpL i 
Sverige 1990 har avvikelserna från lagtexten främst gällt det inomobliga-
toriska skadeståndsansvaret. För att öka förutsebarheten inskränker affärs-
världens säljare normalt sitt skadeståndsansvar för indirekta skador. Detta är 
en friskrivning från KöpL, som ersätter indirekta skador vid vårdslöshet. 
 
Som ett uttryck för avtalsfriheten är utgångspunkten att den aktuella typen 
av friskrivningsklausul är acceptabel. Samtidigt har de skydds- och rättvise-
hänsyn som är framträdande i moderna samhällen lett alltfler rättsordningar 
att begränsa avtalsfrihetens ramar.1 I svensk rätt representeras den generella 
uppfattningen att ansvarsfriskrivningar från grov culpa eller dolus per auto-
matik är ogiltiga.2

 

 Inställningen påträffas även i andra rättsordningar. Det är 
därför vanligt att säljare gör undantag i ansvarsfriskrivningarna för de fall då 
de indirekta skadorna orsakats av just grov vårdslöshet eller uppsåt.  

Den negativa hållningen till ansvarsfriskrivning för grov vårdslöshet och 
uppsåt stärks främst genom 36 § AvtL och avgörandet i NJA 1998 s 390, då 
en majoritet i HD (med tre mot två justitieråd) fastslog principen som sådan. 
Med hänsyn till att domen inte har status av prejudikat,3 att den splittrade 
domen representerar ett lågt praxisvärde och att utfallet kritiserats i doktrin4 
finns det goda skäl att ifrågasätta om det verkligen finns en rättslig princip 
som anger att en ansvarsfriskrivning från grov vårdslöshet inte kan vara 
giltig. Vid förekomsten av en sådan princip är det vidare intressant att fast-
ställa vilka rättskällor principen bygger på och om den tillåter undantag. 
Förhållandet är relevant, då den aktuella principen ansågs gälla redan innan 
den fick stöd i praxis eller i generalklausulen om oskäliga avtalsvillkor.5

1.2 Syfte och frågeställning  
 

I denna uppsats tar författaren utgångspunkt i individuellt förhandlade avtal 
och standardavtal som en av de två världsledande leverantörerna av 
utrustning och process för pappersmassaindustrin, Metso Paper AB (härefter 
Metso), använder i förhållande till sina nationella och internationella 
                                                
1 Jfr. Dotevall, Rolf (2002), Ekvivalensprincipen och jämkning av långvariga avtal, SvJT 
2002 s 441-457, s 441 och Giertsen, Johan (2006), Avtaler, s 15. 
2 Jfr. Hellner, Jan; m.fl. (2006), Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, s 236 och Lundmark, 
Thorsten (1996), Friskrivningsklausuler giltighet och räckvidd, s 133. 
3 Domslutet fattades inte i plenum, trots att äldre domslut företräder en annan tolkning av 
friskrivningsklausul gällande uppsåt, se NJA 1958 s 373. 
4 Se bl.a. Ramberg, Jan (1999), Ansvarsbegränsning – en fråga om skälighet eller praktika- 
bilitet?, s 383-390 och Hellner, Jan, Stulna diamanter, JT 1998-99 s 150-158, s 152 ff. 
5 Jfr. Ramberg, Jan och Herre, Johnny (2009), Allmän köprätt, s 265. 
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kommersiella kunder. De aktuella avtalen innehåller friskrivning från in-
direkta skador med undantag för omständigheten att skadan orsakats av grov 
vårdslöshet eller uppsåt. Författarens och Metsos intresse grundar sig 
emellertid på utredning av huruvida gällande rätt verkligen kräver att 
undantag görs för grov vårdslöshet i den aktuella typen av friskrivning eller 
om säljarna genom den vedertagna utformningen av friskrivningsklausulen 
gör en omotiverad eftergift.  Syftet med uppsatsen är således att utreda om 
det finns en huvudregel som begränsar rättsverkan av ansvarsfriskrivningar 
från grov vårdslöshet i kommersiella köpavtal. Vid förekomst av en sådan 
rättsprincip ska dess bärighet undersökas och eventuella möjligheter för 
undantag från huvudregeln belysas. Härmed ställs uppsatsen inför två 
huvudproblem dels frågan om vad som konstituerar grov vårdslöshet inom 
köprätten, dels frågan vilka rättsliga möjligheter en säljare har att med 
bindande verkan friskriva sig från ansvar vid denna sorts förfarande.  
 
De frågeställningar som ska besvaras är således: 

1. Har en friskrivningsklausul från skadeståndsansvar som omfattar 
säljarens grova vårdslöshet rättsverkan inom kommersiell köprätt?  

2. Kan begreppet grov vårdslöshet definieras inom köprätten och vil-
ken sorts förfarande omfattar det i så fall? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen är begränsad till utredning av säljarens ansvarsfriskrivning från 
grov culpa, även om avhandlingens syfte ibland kräver generella undersök-
ningar av friskrivningsklausuler. Med hänsyn till att avtalsfriheten mellan 
näringsidkare normalt utsätts för färre inskränkningar än annars, var det 
naturligt att endast behandla giltigheten av friskrivningsklausulen i just 
kommersiella köpavtal. Eftersom de avtal som uppsatsen bygger på tilläm-
pas mellan starka och relativt jämbördiga näringsidkare, utesluts gällande 
rätt avseende friskrivningar i förhållande till konsument i princip även som 
tolkningsreferens. Med beaktande av att allt fler kommersiella köp är 
internationella och att avtalen då normalt innehåller lagvalsklausuler, kom-
mer uppsatsen att utreda gällande rätt rörande definition av begreppet grov 
vårdslöshet och friskrivning därifrån sett ur flera rättsordningar. Tyngd-
punkten ligger på svensk rätt som behandlas tillsammans med norsk och 
finsk rätt i den del lagarna är närliggande (ibland under beteckningen de 
nordiska rättsordningarna). Väsentliga skillnader i de två senare rätts-
systemen belyses separat. Urvalet av nordiska rättsordningar baserar sig på 
de lagval som är frekvent förekommande i Metsos köpavtal. Att fråge-
ställningarna vidare undersöks i engelsk rätt, är beror på författarens vilja att 
återge gällande rätt på området inom två mycket skilda typer av rättssystem.   

1.4 Metod 

Författaren har valt att tillämpa den rättsdogmatiska metoden vid under-
sökningen av de aktuella rättsliga problemen i uppsatsen. Metoden innebär 
att rättskällorna – lagtext, förarbeten, rättspraxis (inkluderat skiljedoms-
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praxis, som dock har lågt prejudikatsvärde i Norge)6 och doktrin – varit det 
som huvudsakligen väglett fastställandet av vad som är gällande rätt avseen-
de säljares ansvarsfriskrivning från skadestånd för indirekta skador vid grov 
culpa. Uppsatsen innehåller således en deskriptiv del som grundas på de 
allmänt accepterade rättskällorna och andra, mer eller mindre ifrågasatta, 
tolkningskomplement (mer om dessa nedan). Uppsatsen innehåller även en 
analytisk del, i vilken det material som lyfts fram i de deskriptiva avsnitten 
mäts mot varandra, analyseras och möjliggör författarens slutsatser på 
området. För att få förståelse av hur det analytiska arbetet tagit sin form, är 
det viktigt för läsaren att ha viss bakgrund om rättskällornas inbördes 
förhållande. I de nordiska rättsordningarna brukar det anses accepterat att 
lagtexten placeras först och doktrinen sist i rättskällehierarkin, medan 
rättspraxis och förarbete befinner sig däremellan med likställt värde.7  
Förhållandet är annat i engelsk rätt som är ett prejudikatsbyggt rättssystem.8

 

  
Inom denna rättsordning har förarbeten således ingen direkt betydelse, 
medan rättspraxis intar en viktig ställning vid fastställande av gällande rätt.  

I uppsatsen tar sig den hierarkiska rättskälleordningen ett något annorlunda 
uttryck. Detta beror främst på att uppsatsens ämne i stort handlar om åsido-
sättande av dispositiv rätt genom avtal, vilket är ett område som lagstiftarna 
knappt reglerat. Lagtexten – i form av dispositiv rätt – kan således inte få 
den framskjutna roll som annars är brukligt. Särskilt för svensk, finsk och 
norsk kommersiell köprätt är dessutom att handelsbruk betraktas som en 
självständig rättskälla.9 I uppsatsen har lagtext således snarast verkat som en 
måttstock vid skälighetsbedömning av den aktuella friskrivningsklausulen. 
Härvid ska reservation införas för att tvingande lagstiftning naturligtvis 
betraktas som en primär rättskälla. Vad avser generalklausulerna – som 
representerar större delar av den tvingande lag som är relevant för uppsatsen 
– ges emellertid inget entydigt svar i förhållande till uppsatsens fråge-
ställning, varför även frågan om de övriga rättskällornas positioner aktua-
liserats i den nordiska rättskällelära. Då rättsförhållandet är oklart och 36 § 
AvtL förekommer, till följd av lagsamarbete, i likartad lydelse i svensk, 
finsk och norsk rätt, anses det allmänt vedertaget att tillämpa alla nordiska 
rättskällor på området vid tolkning av de nationella generalklausulerna.10

 
  

När lagtexten ger utrymme för olika tolkningsalternativ, finns det vidare 
anledning att diskutera förhållandet mellan rättspraxis och förarbete. Princi-
piellt sett är förarbeten inte bindande för domstolar, men de frångås sällan i 
nordiska domslut. För detta förhållande talar det faktum att lagstiftaren 
hunnit sätta sig in i sakfrågan mer noggrant än domstolen, att gällande rätt 
annars skulle bli oöverblickbar och att rättssäkerheten skulle minska om 
domstolarna ofta avvek från den skrivna rätten. För de fall att motiv-
                                                
6 von Post, Claes-Robert (1999), Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent 
kommersiella förhållanden, s 70. 
7 Jfr. Zetterström, Stefan (2004), Juridiken och dess arbetssätt: en introduktion, s 50 ff.  
8 Gorton, Lars och Hatzidaki-Dahlström, Lea (2006), Nationell rätt och internationella 
köpavtal, s 39. 
9 Jfr. Bernitz, Ulf (2008), Standardavtalsrätt, s 54. Se även 3 § i ländernas köplagar. 
10 Se bl.a. Bernitz (2008), s 132, Giertsen, (2006), s 23 och Wilhelmsson, Thomas (2008), 
Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor s 107.  
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uttalanden och rättspraxis avviker från varandra, bör den senare rättskällan 
därför i princip endast tillmätas ett högre värde om domslutet gett upphov 
till en bättre konformitet med lagens allmänna syfte, övriga innehåll eller till 
allmänna rättsgrundsatser än vad förarbetena gör.11

 
  

Med hänsyn till att frågan om giltighet av ansvarsfriskrivning från grov 
culpa i köpavtal är sparsamt behandlad i förarbete och rättspraxis, har även 
standardavtal och liknande faktorer som inte per se äger status av rättskällor 
använts för att utreda rättsläget.12 I denna aspekt har rättsområden utanför 
den aktuella rättsfrågan också behandlats för att ge underlag för analogi- 
respektive e contrario tolkning. Huvudregeln när det gäller tillämpning av 
analogier, är att dessa endast får användas om lagstiftning saknas helt i 
förhållande till den aktuella frågan.13 Analogislut i svensk rätt låter normalt 
sig göras endast då resultatet bekräftar den tillämpade regelns ändamål.14 
Vidare gäller att tillämpning av motsatsslut till såväl lagtext som prejudikat 
ska ske med stor försiktighet. I princip finns det enbart utrymme för denna 
sorts tolkning om den ifrågavarande rättskällan antigen innehåller en ut-
trycklig, uttömmande uppräkning eller utgör ett avsteg från vad som tidigare 
ansetts vara gällande rätt på området.15 I norsk rätt görs alltid en bedömning 
i det enskilda fallet av huruvida likheterna eller skillnaderna är övervägande 
innan rätten beslutar om tillämpning av analogi- eller motsatsslut.16

1.5 Material 
 

Som tidigare framhållits bygger uppsatsen dels på de erkända rättskällorna, 
dels på köpavtal som Metso använder i förhållande till sina köpare. Vad 
avser de avtal som uppsatsen tar utgångspunkt i – som författaren erhållit 
från Metso – kommer enbart vissa, för uppsatsens syfte nödvändiga, klau-
suler att belysas med hänsyn till sekretessbehov. Att just dessa avtal 
används som utgångspunkt beror snarast på slumpen, och har således ingen 
direkt relevans för ämnesvalet. Urvalet av förarbete är kopplat endast till de 
svenska och norska lagar som undersökts, medan rättsfallen valts dels uti-
från de få fall som behandlat frågan om friskrivning från grov culpa eller 
dolus, dels fall som enbart behandlat definitionen grov vårdslöshet. I denna 
aspekt har juridiska databaser, likt Karnov, Lovdata, Finlex och BAILII 
varit vägledande vid författarens sökningar på ord som; grov vårdslöshet, 
culpa, friskriv*. En reservation görs för att finsk rätt och Finlex är relativt 
otillgängligt för den som inte är finsktalande, varför fylligare utläggningar 
kring den finska rätten uteblivit. Genomgående, och särskilt i de utländska 
rättsordningarna, har även de rättsfall som blivit mest omskrivna i doktrin 
varit en utgångspunkt, då de förefaller haft mest påverkan på rätts-

                                                
11 Jfr. Håstad, Torgny (2009), Köprätt och annan kontraktsrätt, s 19 ff. 
12 Belägg för tillämpning av partsbruk, sedvänja och handelsbruk vid bedömning av 
köpavtal finns i 3 § KöpL. Standardavtals tolkningsvärde utreds i avsnitt 5.3.2. 
13 Jfr. Hellner; m.fl. (2006), s 23. 
14 SOU 1974:83, Generalklausul i förmögenhetsrätten, s 135 och Grönfors, Kurt (1999), 
Vård och ansvar vid skada på transporterat gods, s 131 f. 
15 Jfr. Håstad (2009), s 20 f.  
16 Hov, Jo och Høgberg, Alf, Petter (2009), Almennelig avtalerett, s 264 f. 



11 
 

utvecklingen på det undersökta området. Urvalet innehåller såväl nya som 
äldre rättsfall till följd av den sparsamma prövningen i sak och författarens 
ambition att ge en heltäckande bild av problemet. Med hänsyn till ett 
uttalande från Ramberg och Herre att frågan om vad som utgör grov vårds-
löshet behandlas olika i allmän domstol och skiljenämnd, har författaren 
även undersökt skiljedomspraxis som behandlar sakfrågan. Här har såväl 
Metso som SIAR varit till hjälp. Ett förbehåll bör göras för att utredningen 
av detta material inte är heltäckande med hänsyn till de stora svårigheterna 
att få tag i denna sorts sekretessbelagda domar.  
 
Materialet från doktrinen är hämtad från samtliga av de undersökta rätts-
ordningarnas egna experter, men också från verk som behandlat rättsord-
ningarnas avtals- och köprätt gemensamt samt frågan om internationella 
avtal. För svensk rätts vidkommande har några av avtals- och köprättens 
mer välkända verk använts, men även Lundmark som direkt inriktat sig på 
friskrivningsklausuler har fått stort utrymme.  I finsk rätt har Wilhemssons 
och Saxéns verk lagts till grund för doktrinens behandling av frågorna. 
Avseende norsk rätt bör Hovs och Woxholths arbeten om avtalsrätten fram-
hållas. Stone, Cunnington, Lawson och Peel är några av de som behandlar 
den engelska avtalsrätten. Genom doktrinen har författaren försökt återge de 
skilda inställningar till friskrivning från grov culpa som finns i modern tid. I 
viss mån förekommer även äldre doktrin, då detta varit relevant för 
uppsatsens syfte, vilket är framträdande ifråga om avtalstolkning. 
 
Särskild hänsyn har också ägnats handelsbruk inom köprätten. Information 
kring dessa förhållanden har främst letats i doktrin, standardavtal och icke-
statliga organisationers försök att kodifiera internationellt handelsbruk.  

1.6 Disposition 

Utöver det inledande avsnittet består uppsatsen av fem huvudmoment. I 
avsnitt två följer en kortare genomgång av diskrepansen mellan den aktuella 
friskrivningsklausulen – både som den idag är formulerad i Metsos avtal och 
den potentiella utvidgningen av den ifrågavarande klausulen som utreds i 
uppsatsen – och de dispositiva köplagarna. Därefter behandlar avsnitt tre 
svårigheterna att klart definiera legalbegreppet grov vårdslöshet. Ett större 
utrymme har sedan tilldelats avsnitt fyra, i vilket de relevanta momenten för 
den aktuella typen av friskrivningsklausul behandlas. Avsnittet är indelat i 
fem delar; den generella utredningen av olika typer av friskrivningsklausu-
ler, problemen som är kopplade till friskrivingsklausuler som finns intagna i 
standardavtal, den internationella handelsrättens förhållningssätt till de 
ifrågavarande avtalsvillkoren samt klarlägganden av de för- och nackdelar 
som kan följa om friskrivningsklausuler erkänns rättsverkan. Avsnitt fem 
redogör sedan för de kontrollmetoder som används inom de undersökta 
rättsordningarna för att reglera alltför vidlyftiga friskrivningsklausuler och 
balansera kommersiella avtalsförhållanden. I uppsatsen sammanfattas inte 
materialet löpande i varje avsnitt, utan en sammanfattning av allt material 
ges i uppsatsens avslutande, sjätte avsnitt. Detta avsnitt innehåller även 
analyser av uppsatsens frågeställningar och slutsatser om uppsatsfrågan.  
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2 Diskrepansen: dispositiv lag 
och friskrivningsklusul 

I detta avsnitt lyfts skillnaderna mellan den dispositiva köprätten – från 
KöpL, CISG, norsk, finsk och engelsk rätt – respektive de aktuella avtalen 
fram i den del det är relevant för uppsatsens syfte. Anledningen till att 
Metsos leveransavtal bedöms i förhållande till köplagarna, trots att de kan 
innehålla moment av såväl köp av vara som tjänst, beror på den vedertagna 
principen att blandavtal bedöms som ett enhetligt köpavtal då övervägande 
del av avtalet avser köp. Det aktuella jämförelseobjektet är givetvis skade-
ståndsansvarets omfattning. Först ges emellertid en översiktlig genomgång 
av den dispositiva rättens reglering av säljarens ansvarsgrunder, i vilken 
svenska KöpL används som utgångspunkt och avvikelser i de övriga rätts-
ordningarnas köprätt enbart poängteras. Avsnittet avslutas sedan med en 
utredning av huruvida dispositiv rätt verkligen är möjlig att helt avtala bort 
inom de olika rättsordningarna. 

2.1 Säljaransvar enligt dispositiv rätt  

KöpL är resultet av ett nordiskt lagstiftningssamarbete från 1980-talet, där 
CISG använts som utgångspunkt. Den nordiska arbetsgruppens lagförslag 
ledde till lagändringar i alla nordiska länder utom Danmark. KöpL fick i 
alla, för denna utredning, väsentliga delar identiskt utformning såväl avseen-
de innehåll som struktur i Sverige och Finland. Norsk KöpL avviker något 
från denna utformning, då den norska lagstiftaren inkorporerade CISG 
direkt i den nationella köplagen, men har huvudsakligen likartat innehåll.17 
Om annat inte avtalats reglerar lagen frågorna om säljarens dröjsmål och fel 
i vara i 9 och 17-21 §§ KöpL. Avseende felbedömningen och fastställande 
av dröjsmål är säljarens culpa en oväsentlig bedömningsgrund.18

 

 Däremot är 
det ett faktum som får betydelse för frågan om skadeståndsskyldigheten, 
enligt 27, 40 och 67 §§ KöpL.  

CISG blir tillämplig istället för svensk och finsk KöpL vid internationella 
köpavtal – mellan avtalsparter i olika ratificerande konventionsstater – 
enligt 5 § KöpL och art 1 CISG. Vad avser norsk köplag, som innefattar 
CISG, blir det emellertid inte fråga om att tillämpa annan lag vid inter-
nationella köp, utan lagen innehåller vissa specifika regler för internationella 
köp som motsvarar CISG bestämmelser. En viktig skillnad i förhållande till 
KöpL är att CISG reglerar alla säljarens avtalsbrott unisont och inte bara de 
som avser dröjsmål eller fel i vara.19

                                                
17 Gerhard, Peter (2008), Köprättens grunder, s 15, Ramberg, Jan och Herre Johnny (1995), 
Köplagen, s 45 f., Gorton och Hatzidaki-Dahlström (2006), s 8 ff.  

 Stora skillnader föreligger även 
avseen-de skadeståndsansvarets utformning (mer om detta i avsnitt 2.2). 
CISG tillämpas inte på internationella köpavtal mellan aktörer i de nordiska 

18 Håstad (2009), s 79. 
19 Se art 45-52 CISG. Jfr. även Ramberg och Herre (2009), 161 och 229. 
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län-derna. I dessa fall används istället internationella privaträttsliga regler 
för att fastställa vilket lands nationella köplag som ska tillämpas.20

 

 Som 
tidigare framhållits blir skillnaderna små till obefintliga oberoende av vilken 
nordisk köplag som tillämpas.  

Engelsk köprätt regleras i dispositiva SGA som även den är tillämplig på 
existing or future goods. Lagen ställer hårdare krav på säljarens fullgörelse 
av avtalsprestationer än de tidigare behandlade köplagarna. Att subjektiva 
rekvisit inte alls tillmäts betydelse vid bedömning av huruvida a breach of 
contract föreligger är ett bevis härpå.21 Ytterligare skillnader mellan SGA 
och de nordiska köplagarna är att köparen ges rätt att häva köpet eller 
begära skadestånd vid icke-väsentligt dröjsmål, samt att köparen erkänns 
rätt till såväl skadestånd som annan påföljd vid fel i vara.22

2.2 Skadeståndsansvarets omfattning 
 

När fel, dröjsmål eller annat kontraktsbrott konstaterats hos säljaren inträder 
en rätt för köparen att påkalla påföljder, enligt dispositiv rätt. Vanligen in-
träder denna rätt för köparen även då kontraktsbrott orsakats av någon som 
säljaren anlitat för att helt eller delvis fullgöra dennes avtalsförpliktelser.23 
Påföljdsinstitutets syften är flera. Framträdande är dock att det verkar garant 
för principen om pacta sunt servanda. Med hänsyn till påföljdsreglernas 
utformning är det samtidigt tydligt att reglerna inte avser att onyanserat 
påtvinga parterna avtalets förpliktelser. Påföljderna ser till att återställa 
balansen mellan avtalsparternas förpliktelser efter ett avtalsbrott. Genom att 
tillgodose den icke-avtalsbrytande parten godtagligt utbyte av avtalet och att 
inte ålägga den avtalsbrytande orimligt betungande påföljder, skapar regler-
na en acceptabel proportionalitet mellan avtalsbrott och påföljd.24

2.2.1 KöpL 

 Nedan 
återges endast köparens rätt till skadestånd enligt dispositiv rätt och de 
kundavtal som Metso tillämpar.  

Enligt den äldre köplagen från 1905 skulle skadelidandes samtliga skador 
ersättas om det förelåg adekvans mellan kontraktsbrott och skada.25

                                                
20 Håstad (2009), s 31 och jfr. möjlighet till undantag från konventionen i art 94 CISG. 

 
Adekvansläran tillämpades länge inom Norden för att begränsa skadestånds-
ansvaret. Ekonomiska skäl har dock lett näringslivets aktörer att åsidosätta 
rätten till ersättning för de så kallade indirekta skadorna. Bakgrunden härtill 
är att dessa följdskador –, produktionsbortfall, produktskador, utebliven 
vinst och liknande – är svåra att överblicka för annan än den skadelidande 
och ofta vållar betydande kostnader (som kan överskrida köpeskillingen). 

21 Gorton och Hatzidaki-Dahlström (2006), s 74 f. 
22 Art 53 (4) och 51 SGA samt Gorton och Hatzidaki-Dahlström (2006), s 78 och 80.  
23 Se bevis på den allmänna avtalsprincipen i 27 § andra stycket KöpL och art 79 (2) CISG. 
24 Jfr Lundmark (1996), s 198 f. samt Stone, Richard och Cunnington, Ralph (2007), Text, 
cases and materials on contract law, s 1039. 
25 Jfr. Håstad (2009), s 197. 
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Säljarens prisjusteringar och försök att försäkra sig mot risken kan därmed 
bli ineffektiva och skadeersättningsnivåerna orimligt höga.26

 
 

I syfte att skapa en mer ekonomiskt effektiv riskfördelningsstruktur delas 
skador, enligt 67 § KöpL, numer upp i direkta och indirekta.27 Distinktionen 
existerar enbart i de nordiska köplagarna.28 Skillnaden mellan skadetyperna 
behandlades inte i det nordiska lagsamarbetet om ny köplag, de svenska 
förarbetena anger att lagrummets uppräkning av indirekta skador är uttöm-
mande.29 Med hänsyn till lagrummets utformning ger detta uttalande inte en 
klar definition av vad som avses med en indirekt skada. Håstad och Saxén 
menar dock att det rör sig om alla de förluster som beror på den användning 
av den lösa egendomen som den skadelidande haft i åtanke eller förut-
bestämt.30 Uttalandena verkar tyda på att svenska och finska domstolar bör 
vara försiktiga med att slentrianmässigt betrakta alltför många skador som 
direkta. Ytterligare en uppfattning i Norden är att indirekta skador är de vars 
kostnader är oberäkneliga och svårförutsebara.31 En tredje skadetyp är 
produktskador. I svensk och finsk rätt utgör produktansvar en utom-
obligatorisk ansvarsform oberoende av förekomsten av ett avtalsförhållande 
mellan skadelidande och skadevållande, vilket skiljer rättsordningarna från 
flera av sina utländska motsvarigheter.32

 
  

Säljaren ska ersätta direkta skador om dröjsmål eller fel berott på omstän-
dighet inom säljarens kontroll enligt 27 § och 40 § KöpL. Direkta skador 
ersätts således när skadeståndet grundats på kontrollansvarsregeln. För att 
köparen ska bli ersatt för indirekta skador kräver lagen däremot att säljaren 
agerat culpöst eller gett en särskild utfästelse.33 Om vållande konstateras för 
endera handlande vid avtalets fullgörande som vid dess ingående inträder 
skadeståndsskyldighet.34 Innebörden är således att skadevållande avtalspart i 
princip alltid blir skadeståndskyldig under KöpL:s regler vid styrkt vållande. 
Under förutsättning att syftet bakom åtskillnaden mellan direkta och indi-
rekta skador upprätthålls i rättspraxis, innebär den nya KöpL en lättnad av 
säljarens skadeståndsansvar.35 Naturligtvis krävs fortfarande adekvat kausa-
litet mellan kontraktsbrottet och den upplevda skadan för att det inom-
obligatoriska skadeståndet alls ska kunna aktualiseras.36

                                                
26 SOU 1981:31, Avtalsvillkor mellan näringsidkare, s 89 f., Håstad (2009), s 197 f. och 
210, Routamo Eero (1987), Säljarens ansvar för indirekta skador vid köp av lös egendom, s 
214 f., Lundmark (1996), s 77 samt Åslund, Erika (1991), Säljarens skadeståndsansvar, s 
26 f. 

  

27 Jfr. Åslund (1991), s 50. 
28 Hellner; m.fl. (2006), s 221 och Saxén, Hans (1995), Skadestånd vid avtalsbrott – HD 
praxis i Finland, s 62. 
29 Prop. 1988/89:76, Om ny köplag, s 199, vilket innebär att övriga skador är direkta. Se 
även Åslund (1991), s 46 f. 
30 Håstad (2009), s 210 och Saxén (1995), s 195.  
31 Prop. 1988/89:76, s 223 och Saxén (1995), s 195. 
32 Jfr. 67 § första stycket in fine KöpL, Hellner; m.fl. (2006), s 230 och Saxén (1995), s 74. 
33 Se 27 och 40 §§ KöpL. 
34 Lundmark (1996), s 131. 
35 Jfr. Åslund (1991), s 34 och 45. 
36 Jfr. prop. 1988/89:76, s 193 och NJA 1981 s 1091. Se även Håstad (2009), s 200 samt 
Ramberg och Herre (2009), s 234. 
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2.2.2 CISG  
Att de nordiska länderna ratificerat CISG skiljer rättssystemens reglering av 
internationella köp från det engelska, som inte antagit CISG. I konventionen 
görs ingen skillnad mellan direkt och indirekt skada. Enligt CISG ska därför 
det positiva kontraktsintresset alltid ersättas vid aktualisering av kontroll-
ansvar.37 Då CISG inte skiljer på olika typer av avtalsbrott, har parterna ett 
kontrollansvar för skador som uppstår på grund av såväl dröjsmål som 
brister och fel. Detta tyngande skadeståndsansvar begränsas i art 5 CISG, 
vilken anger att produktskador i form av personskador inte omfattas av 
konventionen. Ersättningsnivån begränsas vidare i art 74 CISG, som ger 
utryck för att skador endast ska ersättas i den utsträckning de var rimliga att 
förutse för skadevållanden vid avtalsslutandet.38 Denna begränsnings-
princip, från rättsfallet Hadley v Baxendale, är sedan länge internationellt 
accepterad.39

2.2.3 Engelsk rätt 

 Det är således lättare att erhålla skadestånd för indirekta 
skador vid internationella än vid nationella eller internordiska köp. 

Huvudregeln i engelsk rätt är att alla sorters kontraktsbrott ger rätt till 
skadestånd.40 Det inomobligatoriska skadeståndet tar utgångspunkt i det 
positiva kontraktsintresset, men omfattningen begränsas, precis som i CISG, 
genom Hadley-Baxendaleprincipen.41 Det vill säga att endast de realiserade 
skadekostnader som var förutsebara för parterna vid avtalets ingående är 
skadeståndsberättigande. Vidare finns rättspraxis som påvisar att skade-
ersättningen sätts ned om domstolen finner att skadelidande inte kommer att 
använda skadeståndet för att läka skadan.42 Rättsordningen tillämpar även 
begreppen direkt och indirekt skada, men liksom i de nordiska rättsord-
ningarna saknas klara definitioner av begreppen. Rättspraxis på området 
bidrar till det oklara rättsläget. Förhållandet har kritiserats, inte minst då det 
till och med finns exempel på när vinst betraktas som en direkt förlust i 
engelsk rättspraxis.43

2.2.4 Ett urval av Metsos köpavtal  

  

I denna del är syftet att belysa vanligt förekommande utformning och måttet 
av ekvivalens i kommersiella avtal. Vidare framgår typen av marknads-
förhållanden som den undersökta friskrivningsklausulen skulle användas i. I 
ett urval av de avtal som Metso tillämpar, vilka beskrivs nedan, önskar bola-
get utrett om det går att införa ansvarsfriskrivning från indirekta skador även 
                                                
37 Dvs. direkta och indirekta skador. Se art 74 och 79 CISG. Motsvarande reglering för 
internationella köp finns i 27 § fjärde stycket och 40 § andra stycket norsk KöpL. 
38 Motsvarande bestämmelse för internationella köp finns i 70 § tredje stycket norsk KöpL. 
39 Åslund (1991), s 45. 
40 Se art 51 och 53 SGA samt Gorton och Hatzidaki-Dahlström (2006), s 74 f. 
41 Åslund (1991), s 25 f. och Stone och Cunnington (2007), s 1032. 
42 Se Ruxley Electronics & Constructions Ltd v Forsyth [1996] AC 344. 
43 Hotel Services Ltd v Hilton International Hotels (UK) Ltd [2000] BLR 235. Se även 
Stone och Cunnington (2007), s 459 ff. samt Steele Andrew (2007), Limitations of liability, 
s 21. 
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då grov vårdslöshet orsakat skada. Effekten av ett sådant införande skulle bli 
att risken för Metsos grova oaktsamhet förskjuts till köparen. Metsos 
chefsjurist Kornfeld menar att en sådan riskfördelning kan vara berättigad 
om risken faller på den som lättast kan överblicka skadeeffekterna och har 
störst vinstmarginal genom avtalet. Enligt honom är införandet av den 
aktuella klausulen en fråga om att upprätta reell balans i avtalsförhållandet. 
 
Individuellt förhandlat leveransavtal med Stora Enso 
Metso har ett individuellt förhandlat leveransavtal med Stora Enso. Båda 
parterna är stora, väletablerade aktörer inom pappersmassabranschen. Even-
tuell tvist mellan parterna avseende avtalet ska hänföras till skiljenämnd och 
bedömas enligt finsk lag. Utöver leveransförpliktelsen åläggs Metso ansvar 
för sina underleverantörers varor, tjänster och handlingar gentemot Stora 
Enso. Metso åtar sig även att bistå driftsättning och testkörning (genom 
personal och expertis), samt att tillåta Stora Enso fortsatt användning av 
produkten efter dennes hävning av kontraktet till dess att ersättningsprodukt 
införskaffats. Stora Enso åtar sig att installera utrustning och ansvara för 
skada orsakad av egen brist.  
 
Vad avser påföljder, tillåts Stora Enso endast åberopa vite som påföljd vid 
Metsos dröjsmål. När maximalt vite utgått ges köparen även en hävnings-
rätt. Gemensam hävningsrätt ges vidare vid force majuere och medkontra-
hentens insolvens. Vid fel i vara ger kontraktet köparen rätt till avhjälpande, 
omleverans eller självavhjälpande under en bestämd garantiperiod, samt 
hävningsrätt. Stora Enso ges även rätt till skadeersättning för sakprodukt-
skada som orsakats av säljarens culpa. Rätten till skadestånd begränsas dock 
enligt följande: The Parties shall in no event be liable to compensate the other 
Party for loss of profit, loss of turnover, loss of production or loss of contract, 
or for any indirect, incidental or consequential loss or damage. Samtidigt 
begränsas skadeståndet för direkta skador till en procentsats av köpe-
skillingen med garanti om ett minimibelopp. Begränsningarna avseende rätt 
till påföljd i avtalet anges vara exklusiva och giltiga endast under förut-
sättning att skada inte uppstått till följd av ena partens grova vårdslöshet 
eller uppsåt.  
 
SSG - ensidigt utformat standardavtal som används modifierat med SCA 
SSG är ett standardavtal som framtagits av köparintressen inom skogs-
industrin. Avtalet är således köparvänligt. Förhållandet tydliggörs bland 
annat av art S1 och S3 som frångår erkända principer om lagval och forum 
för tvist, genom att ange köparens lands lag och skiljenämnd som tillämp-
liga. Köparintressena visas även i art B1.5 och den långa tid på 10 år som 
säljaren ska hålla köparen med reservdelar.  I leveransavtal inkluderat mon-
tage tillämpar Metso en modifierad version av SSG i förhållande till SCA. 
Enligt avtalet ska Metso genomföra en provdrift av den färdigställda anlägg-
ningen och utbilda SCA:s personal. Ett krav om att båda parterna är 
tillräckligt försäkrade mot riskerna i sina avtalsförpliktelser finns i avtalet. 
Vid fel erkänns SCA rätt till avhjälpande, självavhjälpande samt skadestånd 
för direkta skador och vid allvarliga fel ger avtalet köparen rätt till hävning 
och skadestånd som begränsas till en procentsats av köpeskillingen (art M-N 
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och R). Dessa delar av avtalet har, bortsett från beloppstaket, motsvarighet i 
SSG, men under avsnittet Bestämmelser om tillägg och avvikelse har klau-
sulen om ansvarsbegränsning för indirekta skador införts, och anges gälla 
generellt så länge som skada inte uppstått till följd av grov culpa. Denna 
klausul gäller gemensamt för båda parterna, medan Metso vidare begränsar 
sitt skadeståndsansvar för de indirekta skadorna till en procentsats av 
köpeskillingen. Köparen ges dessutom rätt till förseningsvite om en procent-
sats av köpeskillingen per vecka i tio veckor med vilken hävningsrätt följer. 
 
NL01- agreed document som utvecklats för nordisk industri 
NL är ett standardavtal som sedan länge tillämpas flitigt vid avtal mellan 
nordiska näringsidkare. Avtalet används i sin nyaste skepnad – NL01 – av 
Metso. P 39-40 anger att avtalstvister prövas av skiljenämnd i enlighet med 
lagen i säljarens land. NL01 inskränker garantitiden till ett år. 
 
Vid säljarens dröjsmål ger NL01 köparen rätt till vite om 0,5 procent av 
köpeskillingen per vecka. 44

 

 När vitesmaximum, om 7,5 procent av avtalets 
värde, uppnåtts har köparen även rätt till hävning enligt p 14. Enligt samma 
punkt är sanktionerna exklusiva vid säljarens dröjsmål, om dröjsmål inte 
berott på säljarens grova vårdslöshet. I p 16 och 20 ges även säljaren rätt till 
hävning när köparen underlåter att ta emot vara eller erlägga betalning. 
Säljaren ska i dessa fall kompenseras för sina förluster upptill ett värde som 
är ekvivalent med köpeskillingen. Vid fel ges köparen en primär rätt att 
kräva avhjälpning (p 26). Avhjälper inte säljaren felet inom skälig tid, inträ-
der en sekundär rättighet för köparen, enligt p 32, att antigen kräva pris-
avdrag om 15 procent eller själv avhjälpa felet på säljarens bekostnad. Vid 
väsentliga fel medger punkten även rätt till hävning och skadestånd. Skade-
ståndsansvaret i NL01 regleras i p 32-35 och avviker från den dispositiva 
rätten, såtillvida att säljaren helt friskriver sig från skadeståndsansvar för 
indirekta skador och produktskador när dessa inte orsakats av grov oaktsam-
het. Vidare utgår skadestånd för direkta skador endast vid väsentliga fel, och 
är då beloppsbegränsat till 15 procent av köpeskillingen, enligt p 32 (b). 

Med hänsyn till att uppsatsen inte enbart avser att utreda sakförhållandena 
kring Metsos möjligheter att friskriva sig från grov culpa – utan även har ett 
syfte att ge generell vägledning i frågan om det går att friskriva sig från 
ansvar för indirekta skador vid grov culpa – kommer analyser som 
återknyter till de ovanbehandlade köpavtalen att ges först i avsnitt 6.1.2.1.  

2.3 Kan dispositiv rätt helt avtalas bort?  

Avtalsfriheten har en framskjuten roll i flera rättsordningars avtalsrätt. 
Utgångspunkten, för åtminstone de kommersiella avtalsförhållandena, måste 
därför vara att avtalsinnehållet bestäms med minsta möjliga inblandning 
från rättsordningen. Detta innebär också att högre krav ställs på parternas 
kunskaper om rättsreglers innehåll och hur de väljer att förhålla sina avtal 

                                                
44 Se p 13 NL01. 
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därtill.45 Genom generalklausulen i 36 § AvtL erbjuder de nordiska länderna 
dock mer långtgående möjligheter för rättstillämparen att underkänna avtals-
villkor så som oskäliga än vad som är möjligt i övriga Europa.46 Anlednin-
gen härtill är främst ett starkt växande skyddshänsyn för svagare part och en 
önskan att upprätthålla förtroendet för rättsområdet inom regionen.47 Detta 
avsnitt behandlar endast de gränser för avtalsfriheten som finns i KöpL och 
AvtL samt de begränsningar som finns i engelsk rätt. De förra lagarna, som 
bygger på gemensamma samarbeten i de nordiska länderna,48

2.3.1 De nordiska rättsordningarna 

 behandlas 
samfällt. CISG utesluts däremot i avsnittet, då konventionen varken inne-
håller regler om huruvida de i avtalet intagna bestämmelserna kan leda till 
ogiltighet eller skälighetsstandarder som tar sikte på avtalsinnehåll.  

2.3.1.1 Begränsningar i KöpL 
Att KöpL är dispositiv framgår av lagens 3 §, som anger att lagen inte är 
tillämplig i den utsträckning annat följer av avtal mellan parterna, av parts- 
eller handelsbruk eller av sedvänja som måste anses bindande för parterna. 
Uttrycket följer av avtalet ska betraktas i extensiv mening, varför även annat 
än det som specifikt och medvetet reglerats av parterna i avtalet kan 
åsidosätta KöpL:s bestämmelser.49 Vidare har domstol att pröva om 
handelsbruk eller sedvänja måste anses bindande för parterna, vilket fast-
ställs genom en skälighetsbedömning. Den senare bedömningen kan således 
resultera i att handelsbruk och sedvänja jämkas eller sätts åt sidan så som 
oskäligt, men är inte att förväxla med 36 § AvtL som endast tar sikte på 
oskäliga avtalsvillkor i svensk och finsk rätt.50

 
 

Det är inte alltid KöpL är möjlig att avtala bort, utan det finns tillfällen då 
de avtalande parterna måste betrakta de aktuella rättsreglerna som halv-
tvingande. I doktrinen framhålls att så är fallet när den dispositiva rätten har 
sitt ursprung i viktigare rättspolitiska ställningstaganden. För att kringgå 
denna sorts halvtvingande rätt krävs det att avtal tydligt uttrycker viljan att 
avvika från lagtexten samt att det finns ett rimligt skäl för avvikelsen.51

2.3.1.2  Generalklausulen 
  

Ett skäl att inte tillåta oskäliga avtalsvillkor, är att det kan skada regel-
verkets legitimitet i frånvaron av samhällets förtroende.52

                                                
45 Se bl.a. prop.nr.5 (1982-1983), Om lov om endringer i avtaleloven, s 9 och 34, Lundmark 
(1996), s 41 samt Woxholth, Geir (2009), Avtalerett, s 340 f. 

 Redan före 

46 Wilhelmsson (2008), s 45. 
47 Jfr. prop. 1975/76:81, Om ändring i lag om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område 36 §, s 100 ff. och prop.nr.5 (1982-1983) s 9. 
48 Se bl.a. Gorton och Hatzidaki-Dahlström (2006), s 8 f.   
49 Håstad (2009), s 32 f. Se även Gerhard (2008), s 20. 
50 Prop. 1988/89:76, s 66, Håstad (2009), s 33, Lundmark (1996), s 85, Gerhard (2008), s 
20 samt Ramberg, Jan och Herre, Johnny (1995), Köplagen, s 160. 
51 Jfr. NJA 1979 s 483, Lundmark (1996), s 120 f., Grönfors, Kurt (1989), Tolkning av 
fraktavtal, s 24 f., Kaasen, Knut (2005), Ansvarsbegrensning i fabrikasjonskontrakter, s 
258, Bernitz (2008), s 193.  
52 Lundmark (1996), s 46. 
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införandet av generalklausulen i de nordiska rättsordningarna, tillämpades 
därför 8 § skuldebrevslagen analogt för att motarbeta oskäliga och otill-
börliga avtalsvillkor.53 En av de utgångspunkter som används vid bedöman-
de av huruvida ett avtalsvillkor är att betrakta som oskäligt är innehåll av 
rättspolitisk natur i den dispositiva rätten på området. Syftet är då inte att 
genom domstolsprövning skapa tvingande rätt ur dispositiv dito, utan att i 
fall av särskilt grova avvikelser bedöma avtalsvillkoret som ogiltigt med 
hänsyn till att det inte samstämmer med den allmänna rättsuppfattningen.54 
De värden som anses företrädda i skälighetsprincipen är avtalsbalans, 
proportionalitet mellan kontraktsbrott och påföljd, tillgång till rättsliga 
medel att tillgodose sina legala rättigheter, anti-diskriminering, social trygg-
het samt parternas självständighet, frihet och integritet.55

 
  

Det framgår således att 36 § AvtL kan tillämpas på kommersiella avtals-
villkor, trots att avtalsfriheten är större mellan två näringsidkare än annars. 
Partsautonomin ska dock normalt bestämma innehållet i kommersiella avtal, 
varför jämkning eller åsidosättande av avtalsvillkor bör ske med stor försik-
tighet.56 Restriktiviteten är ett måste då tydliga avtalsfördelar för en part kan 
vara effekten av god förhandlingsteknik eller medvetet risktagande i önskan 
om att påverka priset, vilka är fördelar som 36 § AvtL inte avser att undan-
röja.57 Det torde därför vara svårt att åsidosätta ett kommersiellt avtals-
villkor med hänvisning endast till diskrepans mellan prestation och pris.58 
Hade rättstillämparen inte intagit denna ställning till kommersiella avtal, 
hade flera avtalsslut uteblivit på grund av avtalsparternas rädsla att inte 
kunna lita på avtalet och planera sin verksamhet i enighet därmed.59

2.3.2 Engelsk rätt 

  

Engelsk rätt intar traditionellt en mycket liberal inställning till avtalsfriheten 
i kommersiella avtalsförhållanden och inskränker sällan avtalsvillkor med 
hänvisning till dess oskäliga innehåll.60 Visst utrymme för avtalstolkning 
som undantar rättsverkan hos oskäliga avtalsvillkor tillåts dock genom 
Misrepresentation Act, vilken ogiltigförklarar avtalsvillkor som ingåtts till 
följd av motpartens oriktiga information, svek eller liknande, samt UCTA 
(som behandlas mer ingående i avsnitt 5.2.2). Regleringarna, som främst 
tillämpats på friskrivningsklausuler, har dock haft en relativt sparsam 
tillämpning.61

                                                
53 Lundmark (1996), s 58 f. Jfr. även NJA 1979 s 483, s 513.  

  

54 Adlercreutz, Axel (2002), Avtalsrätt I, s 302, Lundmark (1996), s 83 och Wilhelmsson 
(2008), s 144. 
55 Wilhelmsson (2008), s 193 ff. 
56 Jfr. t.ex. NJA 2004 s 804, s 825 f., Håstad (2009), s 34, Lundmark (1996), s 111, 
Adlercreutz (2002), s 301 samt Woxholth (2009), s 355 och 367. 
57 Lundmark (1996), s 46. 
58 Prop. 1975/76:81, s 138. Förhållandena är dock annorlunda i Norge på grund av 2 § 
pristiltakslov. 
59 Lundmark (1996), s 47. 
60 Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd [1980] AC 827, Gorton och Hatzidaki-
Dahlström (2006), s 39 och 67 samt Steele (2007), s 20. 
61 Gorton och Hatzidaki-Dahlström (2006), s 68. 
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3 Grov vårdslöshet 
En viktig aspekt vid bedömning av rättsverkan hos den aktuella typen av 
friskrivningsklausul är att kunna definiera begreppet grov vårdslöshet från 
vilket ansvar för indirekta skador ska undantas. Som tidigare framhållits kan 
flera sorters vållande från flera olika aktörer aktualisera säljarens kontrakts-
rättsliga skadeståndsansvar, exempelvis genom regeln om principalansvar. 
Frågan om vad som utgör grov culpa måste därför beaktas olika beroende på 
omständigheterna. Avsnittet inleds därför med en ansats att definiera 
begreppet grov vårdslöshet i svensk köprätt. Då en fullständigt klar 
definition av begreppet inte finns inom köprätten, behandlar avsnittet även 
begreppet grov culpa inom svensk civilrätt. Därefter följer en utredning av 
begreppet i några utländska rättsordningars köprätt.  

3.1 Definition i svensk köprätt  

I den äldre köplagen fanns en definition av begreppet grov vårdslöshet i 53 
§. I regeln jämställdes säljares grova vårdslöshet med svikligt förfarande i 
de fall då handling eller underlåtenhet lett till betydande skada för köpa-
ren.62 Sådan jämförelse talar för att begreppet grov culpa i dåtida rätt endast 
skulle omfatta handlingar på gränsen till uppsåt eller medvetet risktagande 
inom köprätten.63 Motsvarande bestämmelse i nuvarande KöpL (33 §) anger 
endast att lagens preskriptions- och reklamationsreglers begränsningar 
upphävs vid säljarens grova vårdslöshet, utan försök att definiera ansvars-
grunden. Det särskilda skydd som tillkommer köparen genom denna 
reglering, har dock i förarbete motiverats av att det inte anses finnas skäl att 
skydda en illojal säljare.64 Motivet framförs som generellt skäl vid bruk av 
begreppet grov vårdslöshet i KöpL.65 Håstad hävdar dock att ett illojalt 
förfarande inte är att jämställa med grov culpa.66

 
  

I NJA 1979 s 483 prövades frågorna om säljaren kunde anses ha förfarit 
grovt oaktsamt genom felkonstruktionen av bensinmätare eller genom sin 
ovilja att avhjälpa det konstaterade felet utan kostnadsbidrag från köparen. 
HD angav att det aktuella konstruktionsfelet var att betrakta som allvarligt, 
men kom, med hänsyn till att domstolen ansåg att det inte kunde krävas att 
säljaren skulle känna till vad som orsakade felet, likväl fram till slutsatsen 
att säljaren inte varit grovt culpös. Inte heller underlåtenhet att avhjälpa fel 
när det konstaterats vad som orsakade detta, ansågs vara grov vårdslöst av 
säljaren, då denna erbjudit avhjälpande av fel till viss kostnad för köparen. 
Lundmark menar att fallet innehåller flera speciella omständigheter som gör 
att den restriktiva tolkning av begreppet grov vårdslöshet som företräds 

                                                
62 Lundmark (1996), s 140.  
63 Jfr. Lundmark (1996), s 140 som anger att stöd för denna restriktiva tolkning saknades i 
såväl förarbetena till 1905 års köplag som dåtida rättspraxis. 
64 Prop. 1988/89:76, s 125. 
65 Se Prop. 1988/89:76, s 125 och Manuuka, Jori (2010), Lagkommentar, not 142 samt 156. 
66 Håstad (2009), s 104 f. 
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knappast kan betraktas som representativt för begreppets betydelse i den 
allmänna köprätten.67 Håstad hävdar dock att HD:s bedömning i målet 
ligger i linje med den restriktiva tolkningen av begreppet som utvecklats i 
praxis.68 Det finns indikationer på att behandlingen av begreppet grov 
vårds-löshet i svensk köprätt skiljer sig i allmän domstol och skiljedom. 
Enligt Ramberg och Herre är trenden att skiljedomar tolkar begreppet mer 
restrik-tivt än de allmänna domstolarna,69

 

 vilket gynnar den vars agerande 
är ifrågasatt. De förra instanserna begränsar normalt begreppets innebörd till 
medvetna risktaganden, medan de senare angett att även andra former av 
kvalificerade avvikelser från normal aktsamhet kan utgöra grov vårdslöshet. 

Även i doktrin företräds flera uppfattningar om vad som är grov culpa i 
svensk köprätt. Med hänsyn till nordisk rättspraxis, förändringarna i KöpL 
och begreppsdefinitioner i flera standardavtal70, hävdar Lundmark att det 
inte längre – i annat än rena undantagsfall – finns utrymme för den restrik-
tiva begreppstolkning som fanns i 1905 års köplag, utan att vanlig culpa-
bedömning ska företas.71 Ramberg menar istället att grov vårdslöshet inom 
ramen för köprätten endast motsvaras av att en avtalsparts medvetna risk-
tagande medför ett grovt avtalsbrott.72 Vidare finns uppfattningen att 
begreppet grov vårdslöshet har en så direkt anknytning till de fallspecifika 
omständigheterna att en generell definition inte låter sig göras inom köp-
rätten och än mindre inom den svenska civilrätten. Under sådana premisser 
bedöms culpa som grov i det specifika fallet om handling eller underlåtenhet 
avviker från särskilt definierade aktsamhetskrav för de aktuella situa-
tionerna.73 Ett exempel härpå är att ”det normala aktsamhetskravet” är olika 
mellan avtals- och förhandlingsparter. Som tidigare framgått kan skade-
ståndsskyldighet för indirekta skador aktualiseras vid ena partens vållande 
både vid avtalets fullgörande och vid dess ingående. Graden av culpa ska 
emellertid inte bedömas lika i de båda fallen enbart på grundval av att hand-
lingarna i de båda situationerna är jämförbara. Särskillnaden motiveras av 
att parterna har olika grad av lojalitetsförpliktelser till varandra i de två 
situationerna.74

3.2 Begreppet i svensk civilrätt  

 Det brukar framhållas att förhandling sker på egen risk, 
medan ett starkare ansvar för medkontrahentens väl uppstår genom avtals-
slut. Det jämförbara vållandet betraktas således i regel som allvarligare vid 
fullgörande av avtalet än i förhandlingsskedet. 

Begreppet grov vårdslöshet förekommer på flera ställen i svensk civilrätt. 
Utöver användningen inom köprätten, tillämpas begreppet bland annat i 
SjöL, KKL och VTL. Lagstiftaren har endast försökt precisera innebörden 

                                                
67 Lundmark (1996), s 141. 
68 Håstad (2009), s 129. 
69 Jfr. Ramberg och Herre (2009), s 266. Se även NJA 1992 s 130, s 135 och ND 2001 s 19. 
70 Jfr. Art 9.17 ECE 188, art 15 ORGALIME S 2000.  
71 Lundmark (1996), s 140 f. Se även NJA 1986 s 61, s 65.  
72 Ramberg (1999), s 388 f. 
73 Lundmark (1996), s 141. 
74 Jfr. NJA 1978 s 147, s 156, NJA 1990 s 745 och Lundmark (1996), s 136. 
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av begreppet inom sjörätten. Det framgår ur insiktsrekvisit i 9 kap 4 §, 13 
kap 33 § och 15 kap 23 § SjöL, att grov culpa är att jämställa med medvetet 
risktagande på sjörättsområdet. Enligt förarbetena ska begreppet omfatta fall 
då avtalspart själv – inte genom arbetstagare eller uppdragstagare – handlat 
grovt culpöst och därigenom orsakat skada med insikt om att skadan sanno-
likt skulle inträffa.75 En liknande tolkning av begreppet har används för 
landväga transporträtt, då HD krävt insikt hos skadevållande arbetstagare för 
att transportör skulle anses varit grovt culpös.76 Vad avser begreppet grov 
vårdslöshets omfattning ter det sig emellertid självklart att oaktsamhets-
graden inte kan ges samma betydelse inom alla rättsområden. Förhållandet 
finner stöd i NJA 1992 s 130, och görs särskilt gällande vid beaktande av att 
rättsområden ofta syftar att upprätthålla olika ändamål.77

 
  

I skadestånds- och försäkringsrätt likställs begreppet grov culp i princip med 
ett likgiltighetsuppsåt.78 Inom dessa rättsområden används begreppet ofta 
vid bedömning av medvållande till personskada, vilket är en trolig orsak till 
den ytterst restriktiva tillämpningen. Under andra omständigheter hade den 
som drabbats av personskada inte sällan fått ofullständig kompensation.79

 
  

Rättspraxis har ibland tagit hänsyn till omständigheter som motiverat vanlig 
culpabedömning vid bestämmande av vad som är grovt culpöst. Resultatet 
av sådan bedömning är att även kvalificerade avvikelser från normal akt-
samhet betraktas som grov oaktsamhet. Exempel härpå finns i NJA 1992 s 
130, där HD, trots att det fanns underlag som angav att grov vårdslöshet 
inom bygg- och entreprenadbranschen var att jämställa med medvetet 
risktagande alternativt yrkesfusk, bestämde att ändamålshänsyn berättigade 
en mindre restriktiv tillämpning av begreppet grov culpa, då en byggnads-
entreprenör genom undermåliga beräkningar av hur ett innertak skulle fästas 
utsatt flera skolbarn för fara.80 I NJA 1986 s 61 angav HD vidare att grov 
vårdslöshet kunde föreligga trots att yrkeschauffören inte gjort ett medvetet 
risktagande då han körde ett ekipage med hög last under en lägre viadukt. 
Därefter konstaterade majoriteten dock att det krävdes mer allvarlig culpa å 
skadevållande än bristande uppmärksamhet och glömska i arbetet för att 
grov vårdslöshet skulle anses föreligga.81

 
 

Oavsett vad som omfattas av begreppet grov vårdslöshet i svensk civilrätt, 
är det ett tillstånd som enbart ansetts föreligga i ett fåtal av de fall som blivit 

                                                
75 Prop 1993/94:195, Ny sjölag, s 244. 
76 Se NJA 1951 s 656 och NJA 1986 s 61, s 63 Jfr. även Grönfors, Kurt (1992), Sjörätt och 
annan transporträtt 1986-1990, SvJT 1992 s 132-143, s 141 som hävdar att grov culpa 
inom transporträtten är avsett att ersätta misstanke om dolus vid bevissvårigheter. Jfr. dock 
skiljenämndens uttalande i SCC 60/2000, s 59 i SIAR 2004/2 om att nonchalans inför risker 
kan betraktas som grovt vårdslöst beteende. 
77 Jfr. NJA 1992 s 130, s 137 f. och Lundmark (1996), s 138 f. Se även prop. 1975:12, 
förslag till lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207) m.m., s 173 och  SOU 1989:88, 
Skadeförsäkringslag, s 180 f. samt Lundmark (1996), s 138 f. 
78 Prop. 1975:12, s 133. 
79 Jfr. prop. 1975/76:15, Förslag till trafikskadelag m.m., s 41 f. och 69. 
80 NJA 1992 s 130, s 134 f. och 138. 
81 NJA 1986 s 61, s 67 f. 
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föremål för sakprövning.82 Med en viss säkerhet kan det därför fastställas att 
begreppet ska tolkas restriktivt. Samtidigt finns det uttalanden som om att 
grov culpa inte ska jämställas med dolus utan uttryckligt lagstöd.83

3.3 Begreppet i främmande rättsordningar 
 

Att KKO 1993:166 fastslog att redares underlåtenhet att hålla transport-
fartyg i sjödugligt skick före transport var grovt culpöst, är kanske inte 
speciellt överraskande då den finska culpabedömningen är objektiv i förhål-
lande till vad som anses vara god sed i den aktuella branschen.84 Mer 
generellt visar dock samtida finsk rättspraxis på övergivande av en mer 
extensiv tolkning (se avsnitt 4.3.1) av begreppet grov culpa till förmån för 
en vållandegrad som motsvarar mycket allvarlig culpa.85  Doktrinen anger 
att det är svårt att fastslå en definition för grov vårdslöshet, men menar att 
det ska röra sig om handling eller underlåtenhet på gränsen till uppsåt 
alternativt användas när misstanke om dolus inte går att bevisa.86 Liknande 
restriktivitet vid tolkning av begreppet återfinns i de danska förarbetena, där 
medveten hänsynslöshet eller likgiltighet likställs med grov vårdslöshet.87 
Doktrinen kritiserar dock den märkbara diskrepans mellan förarbetenas 
restriktiva tolkning av begreppet och den bredare betydelse som begreppet 
ges i dansk rättspraxis.88

 
  

Rt. 1969 s 405 tyder på att även norsk rättspraxis bedömer grov culpa rela-
tivt restriktivt, då domstol fastslagit att ett järnvägssällskaps underlåtenhet 
att vidta förebyggande åtgärder för att få bukt med bränder som orsakats av 
sällskapets hantering av räls och uppstått vid upprepade tillfällen enbart var 
att betrakta som enkel vårdslöshet.89 I en nyare dom utgår domstolen däre-
mot från den norska doktrinens åtskillnad av begreppen enkel och grov 
vårdslöshet: Skildnaden mellom grov og ikkje-grov aktløyse går på graden 
av avvik mellom den faktiske handling og normene for forsvarleg ferd… eit 
markert avvik frå det forsvarlege dersom den skal kunne karakteriserast 
som grovt aktlaust. Denna bedömningen har stöd i den tyska legal-
definitionen av grov vårdslöshet.90 I målet tog den norska domstolen således 
hänsyn till riskens och skadans storlek, samt skadetypen för att bedöma om 
ett varvs agerande kring gastömning av ett fartygs lastutrymme, vilket 
tillsammans med ett läckage lett till att aktuellt fartyg förlorat sin stabilitet 
och senare kapsejsat, var att anse som grovt vårdslöst.91

                                                
82 Se NJA 1986 s 61, s 65. 

  Majoriteten la vikt 
vid att orsakssambandet inte var förutsebart, med hänsyn till läckaget, varför 
skaderisken varit att anse som liten och agerandet inte kunde bedömdas som 

83 SCC 60/2000, s 57 i SIAR 2004/2. 
84 Saxén (1995), s 32. 
85 Johansson (2008), s 314 f. Se KKO 1995:71 och ND 1983 s 62. 
86 Saxén (1995), s 28. 
87 von Eyben, Bo (1993), Begrebet grov uagtsomhet på forskellige retsområder, s 643. 
88 von Eyben (1993), s 642 f. och 647. Se även Lundmark (1996), s 139.  
89 Rt. 1969 s 405, s 424. 
90 Jfr. Lundmark (1996), s 141 f.  
91 ND 2006 s 198, s 209 f. 
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grovt oaktsamt. Minoriteten, som bedömde att varvet varit grovt culpöst, 
menade dock att varvet inte haft någon tidsnöd, utan kunnat undersöka vad 
som orsakade labiliteten innan åtgärd vidtogs. I ND 2004 s 486 bedömdes 
även underlåtenhet att förvara läkemedel i kylrum under lagring och tran-
sport, trots klara instruktioner på godset, som grovt culpöst. Kritik mot 
domstolsbedömningarna i doktrin har uteblivit.  
 
I engelsk rätt har begreppet grov oaktsamhet inte en fast definition.92 Läges-
bilden är till och med sådan att engelsk rätt ogärna gör åtskillnad mellan 
negligence och gross negligence.93 Om ansvarsfriskrivning från skadestånd 
vid grov vårdslöshet ska få någon avtalsverkan, krävs det därför att parterna 
använder en begreppsdefinition i avtalet. Enligt Steele är preciseringen med-
vetet eller hänsynslöst handlande hos företagsledning vanligen förekom-
mande i avtal som använder begreppet grov vårdslöshet.94

 

 I UCTA art 1(1) 
definieras oaktsamhet som breach to take reasonable care…exercise rea-
sonable skill…whether the breach was inadvertent or intentional.   

Att skiljenämnder, som tidigare nämnts, skulle tillämpa en restriktiv tolk-
ning av begreppet grov vårdslöshet styrks av bedömningen i den svenska 
skiljedomen SCC 60/2000. I fallet ansågs gods försvinnande under hand-
havande av speditörsfirma inte ligga bolaget till last som grov vårdslöshet, 
trots att bolaget inte kunde redogöra för vem som varit chaufför för trans-
porten eller varför transporten blivit stillastående fyra timmar utan bevak-
ning.95  I en skiljedom baserad på standardavtalet ORGALIME S och fransk 
rätt tog skiljemännen dock ledning i standardavtalets definition av begreppet 
och drog den extensiva slutsatsen att säljaren varit grovt oaktsam, då den 
avtalade produkten besatt konstruktionsfel.96

                                                
92 Steele (2007), s 21. 

 Bakgrunden till prövningen 
var att avtalet innehöll en ansvarsfriskrivning som fråntog säljaren (av 
tjänst) ansvar för utfört arbete, om denna inte gjort sig skyldig till grov 
culpa. Samtidigt definierade art 2 i ORGALIME S grov culpa som en 
allvarlig överträdelse av den aktsamhet som medkontrahent kunnat förvänta 
sig eller medveten likgiltighet inför konsekvenserna av en sådan överträ-
delse. Med hänsyn till att köparen inte ställt krav på design, att en sakkunnig 
uttalade sig om åtskilliga brister i konstruktionen samt att säljaren hade 
expertkunskaper av den aktuella typen av konstruktion, ansåg skiljenämn-
den att säljaren gjort sig skyldig till en allvarlig överträdelse av den 
aktsamhetsstandard som köparen kunnat förvänta, genom det otillfreds-
ställande valet av design. 

93 Se Ormerod LJ i Houghland v RR Low Ltd [1962] 1 QB 694 och Millett LJ i Armitrage v 
Nurse and others [1997] EWCA Civ 1279. Motsvarande synsätt finns representerat i tysk 
rätt enligt Johansson, Svante, O (2008),  Svensk rättspraxis Sjörätt och annan transporträtt 
2001-2005, s 292-345 i SvJT 2008, s 315. 
94 Steele (2007), s 21. 
95 SSC 60/2000, s 60 i SIAR 2004/2. 
96 ICC 14027/EC. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Houghland_v_RR_Low_%28Luxury_Coaches%29_Ltd&action=edit&redlink=1�
http://www.westlaw.se.ludwig.lub.lu.se/pls/onl_se/ilsedocs.docframe?tid=851639&vid=161-1-2005�
http://www.westlaw.se.ludwig.lub.lu.se/pls/onl_se/ilsedocs.docframe?tid=851639&vid=161-1-2005�
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4 Friskrivningsklausuler 
I doktrin definieras friskrivningsklausuler som avtalsvillkor som begränsar 
eller helt utesluter en parts ansvar eller förpliktelser i förhållande till vad 
som skulle ha gällt enligt dispositiv rätt. På så vis har införandet av denna 
sortens klausul i avtal en begränsande effekt på de rättigheter som annars 
skulle ha tillkommit motparten.97 Lundmark menar att avtalsvillkor som 
avviker från vad som utgör handelsbruk eller sedvänja även är att betrakta 
som friskrivningsklausuler om lagregler saknas på området.98 Under tidigt 
1900-tal ansågs friskrivningsklausuler skyddade av avtalsfriheten i Norden. 
Vid denna tidpunkt ogiltigförklarades i princip endast avtalsvillkor som 
uppvisade klara former av missbruk, exempelvis friskrivningar från dolus. 
När nackdelarna med oreglerade nordiska marknader sedan uppmärk-
sammades, ändrades den generösa hållningen till friskrivningsklausuler. 
Under senare hälften av 1900-talet angavs det i norsk rätt att tillräckliga 
grunder fanns för att bygga en allmän ogiltighetsregel för ansvars-
friskrivningar från grov vårdslöshet. Samtidigt hävdades i dansk rätt att det 
var en omöjlighet att införa en liknande regel, med undantag för möjligheten 
att åsidosätta denna typ av ansvarsfriskrivningar om de låg på gränsen till 
friskrivning för eventuellt uppsåt.99

4.1 Olika begränsningar av säljaransvar   

 Som framgår i avsnittet är de skilda 
åsikterna än idag representerade i de nordiska rättsordningarna.  

Säljaren kan utforma avtalsvillkor som begränsar det lagstadgade säljar-
ansvaret och således förbättra sin position i förhållande till det oreglerade 
köpet. Med hänsyn till avtalsfriheten bör en sådan förbättring principiellt 
äga rättsverkan.100 En förutsättning för detta förhållande är emellertid att 
friskrivningen inte står i strid med tvingande rätt, så som 36 § AvtL och 
UCTA, varför friskrivningar kommit att behandlas olika i rättspraxis. 
Avsnittet behandlar så kallade ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskriv-
ningar separat.101

4.1.1 Ansvarsfriskrivningar 

 Indelningen i dessa undergrupper ska av läsaren främst 
betraktas som ett medel för att skapa en klarare struktur och inte som ett 
försök till strikt kategorisering, då varje friskrivningsklausul bör bedömas 
med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. 

Friskrivningsklausuler som undantar grunderna för ansvar utgör gruppen 
ansvarsfriskrivningar. Vanligt förekommande exempel på dessa friskriv-
ningar är avtalsvillkor som undantar eller ändrar graden hos de subjektiva 
                                                
97 Lundmark (1996), s 34 f. 
98 Lundmark (1996), s 35 f. och 40. 
99 Se Lundmark (1996), s 56 ff. Se även NJA 1951 s 138. 
100 Jfr. 3 § KöpL, Lundmark (1996), s 15, Ramberg, Christina (2003), Ingående av avtal 

mellan parter från olika länder, s 56, Kaasen (2005), s 245 och Saxén (1995), s 211. 
101 Jfr. indelningen i prop. 1975/76:81, s 137 och Lundmark (1996), s 37 ff. 
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rekvisit som krävs för att aktualisera ansvar eller undantar ansvar för viss 
egenskap eller kvalitet hos vara.102 Lundmark ger uttryck för en åsikt som 
också representeras i engelsk doktrin, nämligen att dessa friskrivningar 
vanligen bör bedömas allvarligare än andra friskrivningsklausuler, då de helt 
undantar skadelidandes möjligheter till rättelse.103

4.1.1.1 Friskrivning från vållande 

 Vidare menar han att 
ansvarsfriskrivningar ofta har mer svårförutsebara effekter än de ansvars-
begränsande, varför en strängare hantering i rättssystemet kan vara berätti-
gat. För uppsatsens syfte är det endast de nedan beskrivna friskrivningarna 
från vållande och principalansvar som är aktuella från denna grupp. 

Det finns normalt ingen anledning att inskränka kommersiella avtalsparters 
avtalsfrihet vid friskrivning från enkel culpa i de nordiska rättsordningarna 
och inte heller i engelsk rätt om friskrivningens lydelse är klar och undantag 
görs för personskada och dödsfall.104 Att denna sorts friskrivning som 
huvudregel betraktas som giltig, är en princip som inte är direkt överförbar 
på ansvarsfriskrivningar från grov culpa eller dolus i nordisk rätt som ofta 
utgår från principen att ansvarsfriskrivning av detta slag ska betraktas som 
ogiltig.105 Problematiken kring de senare sorternas ansvarsfriskrivningar 
tydliggörs i prop. 1975/76:81 som uttrycker att man i princip inte bör kunna 
friskriva sig från ansvar på grund av uppsåt eller grov försummelse,106 och 
SOU 1974:83 som istället nämner ett antal undantag då sådana ansvars-
friskrivningar kan komma att accepteras av rättsordningen. I ett äldre norskt 
rättsfall angavs att inskränkning av avtalsfriheten endast låter sig göras i lag, 
samt att ansvarsfriskrivning från egen grov culpa eller anställdas dolus 
därför var giltiga om lagen inte angav annat.107 Lagtext ger dock sällan 
ledning i frågan, men inom den konventionsbaserade sjörätten gäller direkta 
restriktioner mot ansvarsfriskrivningar om den friskrivande parten själv 
vållat skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet.108 Motsvarande bestäm-
melse, som gäller för alla aktörers dolus och grov culpa som friskrivande 
part ansvarar för, finns i 38 § VTL. Tidigare tillät svenska luftfartslagen 
även ansvarsbegränsningar vid grov vårdslöshet,109

 

 men detta förhållande 
har ändrats sedan EU antog Montrealkonventionen (se avsnitt 4.3.1).  

I NJA 1958 s 373 godkände HD en transportörs ansvarsfriskrivning från 
stöld – även då gods stulits av anställda – i ett sjötransportavtal. Domstolen 
förde resonemanget att [klausulen är] …till sitt eget innehåll klar och otve-
                                                
102 Lundmark (1996), s 37 f. 
103 Lundmark (1996), s 39 samt Stone och Cunnington (2007), s 469. 
104 Undantag görs för ansvarsfriskrivning för personskada som omfattas av PAL, enligt 
Lundmark (1996), s 142 och 153 och för dödsfall och personskador i art 2 UTCA. Se även 
NJA 1985 s 397 II där det uttalades att rimliga skäl till sådan friskrivning kan motivera dess 
förekomst även i konsumentförhållanden. I finsk rätt representerar KKO 1983 s 91 inställ-
ningen och norsk rätt tillåter vidare ansvarsfrihet.  
105 Se bl.a. NJA 1998 s 390, KKO 1983 II 91, Wilhelmsson (2008), s 157, Bernitz (2008), s 
96 och 155, Hov och Høgberg (2009), s 402 samt von Post (1999), s 208. 
106 Prop. 1975/76:81, s 144. Se även Lundmark (1996), s 133 som menar att utrymme för 
undantag från huvudregeln om ogiltighet är större vid sak- än personskador. 
107 Rt. 1936 s 272, s 274. 
108 Jfr. 9 kap 4 § SjöL. 
109 Se NJA 2000 s 462. 
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tydig, och det kan icke anses, att den med hänsyn till innehållet i regel i är 
ägnad att väcka tvekan angående omfattningen av den ansvarighet som 
Nordstjernan [transportören] avsett att åtaga sig. Sammantaget med att 
avtalsfrihet ansågs stark mellan de kommersiella aktörerna, fastslog HD 
därför att klausulen om ansvarsfriskrivning från uppsåt hade rättsverkan. I 
NJA 1998 s 390 blev HD:s bedömning dock den motsatta, och Postverket 
ålades att betala ut skadestånd som långt överskred det ersättningstak om  
10 000 kr som då gällde, enligt 4 § av Postens kungörelse (1966:120), för 
assurerade postförsändelser.110 Skälet till att ansvarsbegränsningen ansågs 
ogiltig, var att kungörelsen inte gjorde undantag för skada som orsakats av 
grov culpa eller dolus och därför uppfattades som en alltför långtgående 
ansvarsfriskrivning. Att försändelsens innehåll – diamanter till ett värde av 
drygt en miljon USD – stals under postgången ledde därför till att 
Postverket tvingades ersätta den fulla skada som skadelidande haft. Detta 
domslut stödjer rättsuppfattningen att friskrivning från ansvar för skador 
som uppstått till följd av grov vårdslöshet eller uppsåt inte är giltiga.111 I 
målet redovisas två skiljaktiga meningar. Minoriteten valde att bedöma 
ansvarsfriskrivningen från ett helhetsperspektiv och tog fasta på balansen 
mellan parternas åtaganden och deras inbördes möjligheter att förhindra 
skada eller försäkra sig mot riskmomentet genom uttalandet: För den som 
låter befordra en försändelse vars värde överstiger vad som kan säkras 
genom assurans torde… avsändaren alltid [ha] anledning att… teckna en 
särskild försäkring som säkerhet mot att egendomen går förlorad. Ett 
undantag från begränsningsrätten får då sin huvudsakliga betydelse genom 
att det ger försäkringsbolaget tillgång till en regressrätt mot Posten. Med 
tanke på de utredningssvårigheter som normalt torde vara förenade med att 
fastställa hur en skada har uppstått kan denna regressrätt knappast ha 
någon större ekonomisk betydelse för försäkringsbolaget och dess premie-
sättning.112

 

 In obiter framförde minoriteten att bedömningen troligen 
påverkats om skadan istället uppstått till följd av företagsledningens uppsåt 
eller allvarliga brister i organisation och ledning av bolaget. 

Exempel på den splittrade rättsuppfattningen finns även i finska HD:s 
underkännande av ansvarsfriskrivning för utomståendes stöld i bilverkstad i 
KKO 1981 II 8 och friskrivning från bortfraktares egna grova vårdslöshet i 
KKO 1993:166. Saxén menar att det i finsk rätt torde var omöjligt att 
upprätthålla friskrivningar från uppsåt, samt att det ligger nära till hands att 
bedöma friskrivning från grov culpa på samma sätt.113 I norsk praxis har 
däremot hänsyn till avtalsfrihet, förutsebarhet och försäkringsmöjligheter 
lett till acceptans av ansvarsfriskrivning från skadeståndsskyldighet vid grov 
vårdslöshet i såväl kommersiella avtal som i avtal mellan privatperson och 
näringsidkare, då tvingande lagtext inte förhindrat sådan bedömning.114

                                                
110 Jfr. Hellner (1998/99), s 152 ff., som menar att klausulen var att betrakta som en 
ansvarsbegränsning snarare än den ansvarsfriskrivning som HD:s majoritet utgick från. 

 

111 Se även NJA 1951 s 138 och Kaasen (2005), s 245. 
112 Se NJA 1998 s 390, s 399. Jfr. även Ramberg (1999), s 384 f., Dotevall (2002), s 451 f. 
113 Saxén (1995), s 214. 
114 Rt.1994 s 626, s 630, Rt. 1948 s 370, s 373. I ND 2004 s 486 hindrade däremot den 
tvingande 38 § Vegfraktlov ansvarsfriskrivning från grov culpa. 
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Lundmark förespråkar analogitolkning i svensk köprätt av den norska 
rättspraxisen för kommersiella avtal. Han påstår vidare att omständigheter 
som att den aktuella skadan ligger på gränsen för ersättningsberättigad 
skada, enligt adekvansregeln, samtidigt som skadevållarens handling grän-
sar mot enkelt vållande borde frånhålla domstolar att tillämpa den striktare 
tolkningen av ansvarsfriskrivningsklausuler som tillämpats i rättspraxis.115 I 
norsk doktrin finns dock röster som menar att ansvarsfriskrivningar från 
grov vårdslöhet och uppsåt är giltiga endast om klausulen avser en under-
ordnads handling eller underlåtenhet och inte den friskrivandes egna.116

 
 

I svenska förarbeten och nordisk doktrin framhävs den skadelidandes 
möjlighet att få betryggande skadeersättning från annan än säljaren – genom 
försäkring, liksom i minoritetens utlåtande i NJA 1998 s 390, eller annan 
skadevållande – som ett skäl till att låta en ansvarsfriskrivning från grov 
culpa ha rättsverkan i kommersiella avtal.117  Lundmark hävdar emellertid 
att blotta förekomsten av en fulltäckande sakförsäkring hos skadelidande 
inte kan vara tillräckligt för automatisk acceptans av friskrivningen, utan att 
det måste vara fråga om en individuell bedömning av fallet.  Vid bedömning 
av om kanaliseringen av risken kan accepteras, bör hänsyn tas till huruvida 
försäkringen ingick som ett led i parternas avtal, vilken kostnad som försäk-
rande part haft för tecknandet av försäkringen, hur denna kostnad påverkas 
av försäkringsfallet och vilka självrisker som aktualiseras. Bedömningen 
bygger således på den rättsekonomiskt rationella tanken om att den 
”billigaste försäkraren” ska bära kostnaden för risken i ett avtalsförhållan-
de.118 Vissa menar att det i rena undantagsfall är möjligt att göra samma 
bedömning av friskrivning från grov culpa när skadelidande saknar försäk-
ring.119 Kravet i sådana fall är att avtalsförhållandet ingåtts mot en bransch-
bakgrund i vilken det är sedvanligt att den mot vilken friskrivningen riktats 
tecknar en försäkring eller att denne åtminstone blivit tillräckligt upplyst om 
att den borde teckna en försäkring.120 Sådana undantag bör i princip endast 
kunna accepteras i kommersiella avtalsförhållanden.121

4.1.1.2 Friskrivning från principalansvar  
   

Det är vanligt att en avtalspart friskriver sig från ansvaret för de aktörers 
handlande som satts i partens ställe. Det är i princip otvistligt att en sådan 
friskrivning uppfattas som giltig när annan skadevållande aktör har ett 
primärt ansvar för eventuella brister.122

                                                
115 Lundmark (1996), s 134 f. 

 Förhållandet när friskrivande parten 
har ensamt ansvar, som vid principalansvar är däremot omdiskuterat.  

116 Hov och Høgberg (2009), s 402 samt Hov, Jo (2002), Avtaleslutning och ugyldighet –
kontraktsrett I, s 285.  
117 SOU 1974:83, s 180 ff., Hellner; m.fl. (2006), s 236, Lundmark (1996), s 133, Bernitz 
(2008), s 95 och 98, Ramberg, Jan och Ramberg, Christina (2010), Allmän avtalsrätt, s 215 
samt Kaasen (2005), s 258. 
118 Lundmark (1996), s 133 och 146. Se även Stone och Cunnington (2007), s 455. 
119 Jfr. SOU 1974:83, s 180 och Lundmark (1996), s 133. 
120 Jfr. SOU 1974:83 s 180. 
121 Jfr. 36 § AvtL och Lundmark (1996), s 133. 
122 Hellner; m.fl. (2006), s 125 och Saxén (1995), s 171 samt s 212 och 216 om KKO 1983 
II 91.  
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I svensk rätt reglerar 3 kap 1 § SkL det principalansvar som en arbetsgivare 
bär för de skador som dess anställda orsakar i tjänst. Lagregeln gäller till-
sammans med inomobligatoriska kontraktsprinciper även i avtalsförhållan-
den. Då regeln är dispositiv, kan arbetsgivare friskriva sig från ansvars-
grunden i förhållande till sina medkontrahenter. I förarbetena till SkL 
uttalades att det kan finnas fullt legitima skäl att friskriva sig från principal-
ansvaret.123 I sammanhanget poängterades vikten av att balansen i avtal 
bibehålls, och det tillades därför att det ska vara möjligt att åsidosätta en 
oskälig friskrivning från principalansvar. Som tidigare påpekats fastställde 
en svag majoritet i NJA 1998 s 390 att ansvarsfriskrivningar som avser att 
hålla skadevållande part ansvarsfri vid grov vårdslöshet eller uppsåt inte ska 
upprätthållas. Genom att samtidigt acceptera ansvar för anonym dolus och 
grov culpa argumenterade domstolen för samma princips giltighet oberoen-
de av om friskrivande part, dennes anställda eller uppdragstagare tillskrivs 
den skadevållande handlingen.124 I en publicerad skiljedom intar skilje-
nämnden en striktare hållning ifråga om vilka beviskrav om krävs för att 
acceptera principalansvaret och anger att den som påstår förekomsten av 
uppsåtliga eller vårdslösa förfarande i grunden har att bevisa att så är fallet. 
Skiljenämnden tillägger dock att bevisbördan kan vara delad vid ansvars-
friskrivning, då arbetsgivaren har bättre möjligheter att säkra bevisning.125

 
 

Ramberg menar att majoritetens resonemang var felaktigt, då en ansvars-
friskrivningsklausul i ett kommersiellt avtalsförhållande inte ska kunna 
åsidosättas i andra fall än då den friskrivande parten gjort sig skyldig till ett 
grovt kontraktsbrott till följd av egna handlingar – det vill säga sådana på 
rättshandlings- eller ledningsnivå. Bakgrunden till detta uttalande är avtalets 
förutsebarhet. Alternativet påstås vidare vara ökade kostnader för köpar-
kollektivet, då den som enbart tillåts ansvarsfriskriva sig i mycket begränsad 
utsträckning försäkrar sig mot hela skaderisken och låter kostanden härför 
falla på kontraktet för att uppnå den efterfrågande nivån av förutsebarhet.126

  
 

Även Lundmark och Kaasen hävdar att det borde finnas utrymme för giltiga 
friskrivningar för anställdas grova culpa i svensk och norsk rätt.127 Genom 
det norska målet Rt 1994 s 626 gavs dessa åsikter stöd, då HD valde att 
upprätthålla en friskrivningsklausul (i NSAB 75), vilken fråntog ett rederi 
all skadeståndsskyldighet när skada orsakats av anställds grova culpa. Dom-
stolen uttalade att skiljedomspraxis och doktrin var eniga om att det är 
möjligt att ansvarsfriskriva sig från såväl anställdas uppsåt som deras grova 
oaktsamhet.128 Johansson påpekar att det faktum att det var skadelidandes 
försäkringsbolag, och inte skadelidande, som var käranden troligen var av-
görande för målets utgång.129 Kaasen förespråkar å andra sidan en utvidg-
ning av domen i norsk rätt till egna fel i entreprenadavtal.130

                                                
123 Prop. 1972:5, Med förslag till skadeståndslag m.m., s 241. 

 I finsk 

124 NJA 1998 s 390, s 394 och 396. 
125 SCC 60/2000, s 54 f. i SIAR 2004/2.  
126 Ramberg (1999), s 389.  
127 Se Lundmark (1996), s 134 och Kaasen (2005), s 249.  
128 Rt.1994 s 626, s 628 och 630. 
129 Johansson (2008), s 315 ff. 
130 Kaasen (2005), s 258. 
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rättspraxis tilläts en friskrivning från ett ombuds grova culpa med hänsyn till 
att den anställde inte ansågs ha handlat grovt vårdslöst, men det uttalades 
även att ansvarsfriskrivningsklausulen skulle ha ogillats om grov culpa 
konstaterats trots att ombudet intog en självständig ställning.131  I Photo 
Production Ltd v Securicor Transport Ltd fastslog engelsk rätt att friskriv-
ning från principalansvar godtogs, oberoende av arbetstagarens grova culpa 
eller dolus, när lydelsen i avtalet var klar med beaktande av avtalets 
ekvivalens och parternas respektive möjligheter att överblicka risken.132

4.1.2 Ansvarsbegränsningar 

 

Till gruppen ansvarsbegränsningar hör de golv- och takbegränsningar som 
ofta införs som skadeståndsvillkor i kommersiella avtal för att tillse att 
säljarens ansvar inte överskrider köpeskillingen.133 Vidare omfattar gruppen 
friskrivningar från vissa typer av skador och begränsningar av preskriptions- 
och reklamationsfrister. Generellt framhålls att det ska röra sig om begräns-
ning av ansvarets omfattning sedan ansvarsgrundande skada väl identifieras 
snarare än undanskjutande av själva ansvarsgrunden.134 Lundmark menar att 
konsekvenserna av denna sorts friskrivning lättare kan överblickas än de 
från ansvarsfriskrivningar och att de därför, åtminstone i jämbördiga avtals-
förhållanden, behandlas mindre restriktivt i domstol.135 I denna aspekt till-
ägger han emellertid ett undantag avseende fullständiga påföljdsfriskriv-
ningar, som i praktiken erbjuder skadelidande lika få möjligheter till kom-
pensation som ansvarsfriskrivningar. Principen om en mer accepterande 
inställning ska antas i förhållande till ansvarsbegränsningar än ansvars-
friskrivningar fastställs även i engelsk rätt, där följande bland annat uttalats 
om en beloppsbegränsning. …there is no such high degree of improbability 
that he would agree to a limitation of the liability… especially when, as 
explained in… the present contract, the potential losses that might be 
caused by the negligence … are so great in proportion to the sums that can 
reasonably be charged for the services contracted for. It is [hence] enough 
in the present case that the clause must be clear and unambiguous.136

4.1.2.1 Påföljdsfriskrivning 
 

Principiellt torde den dispositiva KöpL möjliggöra att säljaren med giltig 
verkan kan friskriva sig från samtliga av lagens påföljder. Förbehåll av detta 
slag kan även gälla partiella begränsningar av KöpL:s påföljdssystem så 
som nedsättning av preskriptionstiden, begränsning av skadeståndets om-
fattning, förändring av förutsättningar för att få åberopa viss påföljd eller 
uteslutande av möjligheten att alls få åberopa viss påföljd.137

                                                
131 KKO 1983 II 91.  

 Håstad menar 
att en påföljdsfriskrivning till sin karaktär är kortfattad, tydlig och lätt-

132 Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd [1980] AC 827, s 832 f. 
133 Kaasen (2005), s 233 f.  
134 Lundmark (1996), s 37 f. 
135 Lundmark (1996), s 39. Se även Stone och Cunnington (2007), s 470. 
136 Se LJ of Tellybultons uttalande i Ailsa Craig Fishing Co. Ltd v Malvern Fishing Co. Ltd 
[1983] 1 WLR 964, s 968 f. 
137 Håstad (2009), s 103 och 125 ff. samt Lundmark (1996), s 37. 
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överskådlig samt att köparen därför får skäl till eftertanke rörande klau-
sulens effekter, vilket skapar tillräcklig försiktighet hos densamma.138

 
  

Vid bedömning om en påföljdsfriskrivningsklausul är oskälig tas hänsyn 
bland annat till i vilket skick varan är, partskonstellationen och om köparen 
lämnats rätt att åberopa någon sorts påföljd.139 I NL 92 erkänns till exempel 
köparen en utvidgad rätt till avhjälpning och omleverans samtidigt som 
säljarens skadeståndsansvar begränsas. En internationellt erkänd avtalsrätts-
lig princip på området, Wingull-principen från den norska skiljedomen NDS 
1979 s 231, anger att en friskrivning från alla påföljder utom avhjälpande 
kan vara giltig om felet de facto går att avhjälpa, men att friskrivnings-
klausulen inte bör äga samma rättsverkan om den avtalsenliga påföljden är 
eller verkar overksam.140 Detta domslut torde vara en utgångspunkt, men i 
det svenska rättsfallet NJA 1975 s 545 avseende en tvist om ett fastighets-
avtal mellan två privatpersoner blev utgången en annan. I köpeavtalet ingick 
den omtvistade klausul som friskrev säljaren från allt påföljdsansvar 
inklusive avhjälpande genom angivelsen: köparen förklarar sig härmed 
godtaga fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla 
anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. HD:s 
domslut – att ge klausulen rättsverkan – baserades på att köparen borde ha 
varit medveten om säljarens ansvarsfrihet med hänsyn till klausulens tydliga 
utformning, att han därvid borde ha förhandlat om priset för att bära denna 
risk och att anledningen till att man som säljare ville slutligt reglera sitt 
ansvar för en tio år gammal byggnad var godtagbar.141

 

 Domstolen förde 
vidare ett resonemang om den belastning som skulle åläggas avtals-
skrivandet om domstolar godtog specificerade friskrivningsklausuler, men 
inte denna sorts mer allmänt hållna ansvarsfriskrivning. In obiter påpekade 
domstolen endast att helhetsbedömningen troligen skulle bli annan i ett 
konsumentförhållande, vilket styrks av utgången i NJA 1981 s 400 då en 
byggnadsentreprenör infört en liknande klausul i avtal med en konsument.  

Skälighetsbedömning av påföljdsbegränsningsklausul har även varit föremål 
för prövning i ett kommersiellt leasingavtal i NJA 1988 s 230. I det aktuella 
avtalet friskrev sig uthyraren från alla påföljder vid såväl dröjsmål som fel i 
vara. Samtidigt överlät uthyraren sina rättigheter gentemot leverantören till 
leasingtagaren. HD:s majoritet resonerade att det inte genom avtalet kunde 
anses fastställt att leasingtagaren fråntagits all rätt att åberopa påföljder, 
varför de ifrågavarande klausulerna skulle upprätthållas mellan de jämbör-
diga näringsidkarna.142 Även den skiljaktige Höglund fastslog att klausulen 
var skälig, eftersom rättigheterna mot leverantören kunde omfatta andra 
påföljder än skadestånd och leasingavtalet som finansieringsform gav 
leasingtagaren sådana fördelar att det uppvägde friskrivningen.143

                                                
138 Håstad (2009), s 124. Se även Lundmark (1996), s 205. 

  I norsk 
transporträtt och engelsk köprätt har fullständiga ansvarsfriskrivningar god-

139 Se NJA 1951 s 138, Håstad (2009), s 124 och Lundmark (1996), s 145 f. och 205. 
140 Håstad (2009), s 126 och Bernitz (2008), s 159. 
141 NJA 1975 s 545, s 553 ff. 
142 NJA 1988 s 230, s 236. 
143 NJA 1988 s 230, s 236 f. 



32 
 

känts.144

4.1.2.2 Friskrivning från ansvar för indirekta skador 

 I engelsk rätt anger UCTA vidare (se mer i avsnitt 5.2.2) att 
domstolen vid bedömning av huruvida en beloppsbegränsad skadestånds-
klausul är skälig ska beakta friskrivande partens ekonomiska situation och 
möjlighet att försäkra sig mot risken. 

En ansvarsbegränsning från indirekta skador som inte exemplifierar vad 
som avses med indirekta skador, har ett svårtolkat innehåll. I det enskilda 
fallet kan det just därför vara svårt att bedöma om en sådan friskrivning är 
skälig, trots att det sedan länge får anses fastslaget att ansvarsbegränsning 
från indirekta skador i kommersiella avtal per se är tillåtet enligt svensk, 
norsk och finsk rätt.145 I de svenska förarbetena till 36 § AvtL medges till 
och med nyanserad bedömning av friskrivning från indirekt skada vid grov 
culpa med beaktande av köparens försäkringsmöjligheter och säljarens 
behov att kunna förutse ekonomiska risker.146 Norsk rätt tar liknande ställ-
ning i sak, men framhåller att gränsen för en säljares friskrivning går vid de 
indirekta skador som omnämns i 67 § KöpL, samt att den faktiska omfatt-
ningen av ansvaret ska vara direkt angiven i avtalet.147 I finsk doktrin fram-
hålls vikten av att i avtal tydligt differentiera begreppen direkt och indirekt 
skada, om avtalsparterna avser att göra skillnad mellan dem.148 Engelska 
domstolar har istället fastslagit att friskrivning från consequential loss 
endast ska omfatta förluster som inte följer naturligt av avtalsbrottet.149

 
  

Lundmark menar att en friskrivningsklausul som tvingar kvar köparen i 
avtalet, även då de i avtalet erbjudna sanktionerna inte är möjliga att genom-
föra i realiteten, skulle kunna rubba acceptansen av ansvarsbegränsning från 
indirekta skador i svensk rätt.150  Detta synsätt påminner om Wingull-
principen (se avsnitt 4.1.2.1) och accepteras även i det engelska rättsfallet 
Regus (UK) Ltd v Epcot Solutions Ltd.151

                                                
144 L’Estrange v. Graucob [1934] 2 KB 394 och von Post (1999), s 217 om ND 1989 s 225. 

 HD:s resonemang i ett av de 
kändare fall, som behandlar och tillåter friskrivning från skadeståndsansvar 
för indirekta skador när dessa inte orsakats av grov culpa i svensk rätt, var 
istället att näringsidkare anses kunna ta vara på sina egna rättigheter samt att 
avtalsförhållande måste bidra till den ekonomiska förutsebarhet som deras 
verksamheter kräver, varför de skulle kunna ha berättigande skäl att fördela 
risker sinsemellan utan rättsordningens inblandning. Sammantaget med att 
den aktuelle köparen hade lättare att försäkra sig mot följdskadorna och att 
den aktuella klausulen tillämpades av både de i säljar- och köparställning 

145 Se NJA 1979 s 483, MD 1995:33, MR 1998:10. Se även art 34 NL 01 och Lundmark 
(1996), s 144 f. 
146 SOU 1974:83, s 183.  
147 MR 1998:10. Rt. 1948 s 370, s 372 underkände dock anhörigas rätt till skadestånd för 
dödsfall i familjen (indirekt skada) orsakat av grov vårdslöshet utan klar definition. 
148 Saxén (1995), s 195.  
149 Lawson, Richard (2005), Exclusion clauses and unfair contract terms, s 65.  
150 Se Lundmark (1996), s 145 f. 
151 Regus (UK) Ltd v Epcot Solutions Ltd [2007] CA, EWHC 938, p 50. 
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inom branschen, kunde klausulen därför inte anses oskälig.152 Svensk rätt 
har även ifrågasatt om ansvarsfriskrivning från indirekta skador vid grov 
oaktsamhet kan vara att jämställas med beloppsbegränsningar, vilka gene-
rellt sett är accepterade. Bakgrunden härtill är att köparens indirekta skador 
beror på dennes individuella förhållanden, vilka kan uppgå till väldiga 
belopp och således inte kan förhindras eller minskas genom säljarens 
åtgärder, varför ersättning av dessa undantagsvis kan anses oskälig.153

4.2 Friskrivning i standardavtal 
  

Standardavtal fyller främst två funktioner. För det första specificerar de 
oklarheter när lagtext innehåller värderingsregler, vilket ger parterna ett mått 
av förutsebarhet. För det andra rationaliserar de transaktionskostnaderna för 
kontraktsförhandling, vilket ökar omsättningen.154 Standardavtal kan anti-
gen ha upprättats ensidigt eller utgöra så kallade agreed documents. Som 
framgår av benämningen har de förra utformats av ena sidan av avtalsparet. 
Detta sker genom den ena avtalsparten eller genom organisationer som 
företräder denna parts intressen. Agreed documents är istället resultatet av 
förhandlingar mellan företrädare av både säljar- och köparkollektiven.155

 
  

Varken de nordiska rättsordningarna eller engelsk rätt ger skäl att särbe-
handla friskrivningsklausuler i standardavtal. Samtidigt är vissa avtalsrätts-
liga problem direkt sammanlänkade med standardavtal. Bland dessa finns 
frågan om den gemensamma partsviljan kan anses representerad i avtals-
förhållandet, då ena parten kanske inte varit med och utformat avtalet eller 
blivit insatt i avtalets innehåll.156 I praxis och doktrin har, på grund av de 
skillnader som standardavtal faktiskt innebär för avtalsförhållandet, dock 
vissa särskilda regler för dessa avtalsförhållanden vuxit fram.157 En huvud-
regel i samtliga de behandlade rättsordningarna är att standardavtalet måste 
ha varit tillgängligt för båda medkontrahenterna på ett sådant vis att de utan 
större svårighet kunnat ta del av avtalets innehåll före avtalsslutet för att det 
ska anses utgöra en del av det enskilda avtalet.158 Vad avser tillämpning av 
vanligt förekommande standardavtal i kommersiella avtal bör inkorpore-
ringen av standardvillkoren sällan utgöra några problem för parterna, vilka 
antas ha kännedom om branschpraxis.159

                                                
152 NJA 1979 s 483. Se även von Post (1999), s 209 som anger att ansvarsbegränsning för 
indirekta skador vid grov culpa eller dolus är ogiltiga, men att en skälighetsbedömning 
avseende förutsebarhet och försäkringsmöjlighet ska vidtas vid annan friskrivning.   

 Avseende friskrivningsklausuler i 
standardavtal kan kraven för anslutning till det enskilda avtalet dock vara 
betydligt strängare. Den senare tolkningsprincipen är accepterad i Norden 

153 Se SOU 1981:31, s 87 ff. 
154 Jfr. Ramberg och Herre (2009), s 53 samt Ramberg och Ramberg (2010), s 137 f. 
155 Wilhelmsson, (2008), s 37. 
156 Bernitz (2008), s 84 f., Wilhelmsson (2008), s 39, Ramberg och Herre (2009), s 68. 
157 Jfr. Lundmark (1996), s 98 och Hedwall (2004), s 83. 
158 Jfr. NJA 1980 s 46, NJA 1978 s 432, Saxén (1995), s 213 samt Stone och Cunnington 
(2007), s 458. 
159 NJA 1980 s 46, Rt. 1964 s 838, s 840 f., KKO 2001:126 och Lundmark (1996), s 102.  
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och gör sig gällande när det finns risk att klausulen är tyngande eller 
oväntad.160

 
 

När rättsordningar varit kritiska till friskrivningsklausuler, är det oftast 
förekomsten av dessa i ensidigt utformade standardavtal som avses.161 
Lundmark menar att denna kritik är omotiverat hård, då parternas inbördes 
styrkeförhållande måste påverka avtalsvillkorens innehåll och utformning. 
Detta innebär att endast överlägset starka marknadsaktörer kan utnyttja 
friskrivningar i standardvillkor uteslutande för sin egen vinning, medan 
flertalet aktörer de facto måste ta hänsyn till sina presumtiva medkontra-
henters relativa styrka vid utformning av standardavtalet. 162

 
   

Ansvarsfriskrivning från indirekta skador som gör undantag för grov culpa 
och dolus är vanligt förekommande i standardavtal.163 I nordisk rätts- och 
skiljedomspraxis accepteras sådan friskrivning, som inte inkluderar ansvars-
friskrivning för grov culpa eller dolus, nästan alltid.164

 

 Det finns några få 
standardavtal som innefattar mer extensiva friskrivningar från skadestånds-
ansvar för indirekta skador orsakade av säljarens grova vårdslöshet än 
brukligt. Nedan följer en sammanställnig av dessa relativt unika ansvars-
friskrivningar som utgör avtalsinnehåll i NSAB 2000 och ALOS 05.  

NSAB 2000 
NSAB 2000 är ett agreed document på nordiska transporträttens område, 
som blir tillämpligt för alla medlemmar i det Nordiska Speditörsförbundet 
om parterna inte uttryckligen avtalat om avvikelse därifrån (1 §). Vad avser 
rätt till skadestånd vid minskning, förlust eller skada på det transporterade 
godset, anger 17-18, 22 och 26 §§ att speditörens ansvar är begränsat till 
ersättning av direkta skador och vissa angivna beloppstak. Som ensamt 
undantag från dessa ansvarsbegränsningar anges i 5 § de fall då speditören 
eller någon som denne ansvarar för orsakat skada, dröjsmål eller annan 
förlust till följd av uppsåt. Standardavtalet innehåller därmed en ansvars-
friskrivning från indirekta skador även vid grov vårdslöshet. 
 
ALOS 05 
ALOS 05 är också ett agreed document och verkar på området för leverans 
inom den offentliga sektorn.  Avtalet medger i första hand påföljderna 
avhjälpning och omleverans, därefter aktualiserades rätt till självhjälp på 
säljarens bekostnad och prisavdrag.165

                                                
160 Jfr. prop.nr.5 (1982-1983), s 10 f., Lundmark (1996), s 100 f. och 135, Wilhelmsson 
(2008), s 88 ff. samt Saxén (1995), s 213. 

 Skulle felet vara väsentligt ger 22 p 
tredje stycket köparen rätt till hävning och skadestånd för direkta skador 
motsvarande högst 20 procent av köpeskillingen. Avtalet innehåller således 
en ansvarsbegränsning avseende ansvar för indirekta skador. Då det inte 

161 Jfr. en betydligt generösare inställning mot en av säljar- och köparintressen godtagen 
avtalsreglering i NJA 1979 s 483, s 513 f. 
162 Lundmark (1996), s 94. Se även Wilhelmsson (2008), s 37 och 54 samt SOU 1981:31, s 
98. 
163 Jfr. 27 p. ALOS 81, 34 p NL 01 och art 15 ORGALIME S 2000. 
164 Håstad (2009), s 128 f. Jfr. även NJA 1979 s 483, s 514 f. 
165 Se 21 p. och 22 a-b p. ALOS 05. 



35 
 

görs något undantag för säljarens felansvar avseende indirekta skador som 
orsakats av säljarens grova vårdslöshet, innehåller ALOS 05 även en 
ansvarsfriskrivning.166

4.3 Internationella perspektiv  

 Förhållandet skiljer sig från indirekta skador som 
uppstått till följd dröjsmål orsakat av säljarens grova culpa enligt 11 p.  

Underkännande av avtalsvillkor som står i strid med good faith and fair 
dealing är nästintill ett uttryck för en vedertagen miniminivå för godtagbart 
förfarande inom internationell handelsrätt.167 Således torde den allmän-
giltiga formuleringen vara utgångspunkt vid bedömning av om en friskriv-
ningsklausul är giltig i flertalet rättsordningar (med undantag för engelsk 
rätt, som normalt sett inte hänvisar till den aktuella principen)168

4.3.1 Konventioner 

. Principen 
förhindrar en avtalspart att begränsa sina köprättsliga förpliktelser om det 
skulle strida mot god sed eller innebära en allvarlig och icke-kompenserad 
nackdel för medkontrahenten. 

I detta avsnitt behandlas de transportsrättliga konventionerna CMR och 
Montrealkonventionen, vilka är några av de viktigare konventionerna att ta 
upp frågan om ansvarsfriskrivning. 
 
CMR (speditörsrätt) 
Art 29 CMR anger att en transportör inte har rätt att begränsa sitt skade-
ståndsansvar vid sådan vårdslöshet som enligt lagen i det land vilken avtalet 
prövas är att jämställas med uppsåt. När denna fråga prövades i finsk rätt 
angavs transportörs underlåtenhet att avlämna gods i 60 dagar, då denne inte 
visste att gods fanns i den egna lokalen, var att betrakta som grovt culpöst, 
vilket omfattades av art 29:s lydelse.169 Då de delar av VTL som bygger på 
29 art CMR innehåller lydelsen grov vårdslöshet, har svenska lagstiftare valt 
att använda samma restriktiva tolkning av begreppet grov vårdslöshet inom 
transporträtten som i Finland. De svenska skiljedomstolarna är dock mindre 
benägna att bedöma ageranden som grovt vårdslösa än finländarna.170

 
 

Montrealkonventionen (flygrätt) 
Enligt art 21 och 17.1 Montrealkonventionen har flygbolag aldrig rätt att 
friskriva sig från skadeståndsansvar för kroppsskada eller dödsfall om skada 
understiger ett belopp om ca 1 000 000 SEK. Reglerna ger även en belopps-
begränsad rätt till skadestånd vid förlorat, skadat eller försenat bagage. 
Begränsningen gäller inte om flygbolagen eller dess anställda, i tjänst, orsa-
kat skada genom grov culpa med insikt om agerandets potentiella följder.171

                                                
166 Jfr. 22-23 p ALOS 05 och Håstad (2009), s 132.  

 
Enligt art 26-27 tillåts transportören avstå från ansvarsbegränsningarna i 

167 Jfr. art 7 CISG, art 1.7 och 5.2.1 (c) UPICC samt art 1:201 PECL. 
168 Steele (2007), s 20 och Hedwall (2004), s 63. 
169 ND 1983 s 62.  
170 SCC 60/2000, s 59 f. i SIAR 2004/2. 
171 Art 22.1-2 och 22.5 Montrealkonventionen. 
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konventionen genom avtal, medan ytterligare inskränkningar av skade-
ståndsansvaret är ogiltiga. Montrealkonventionens tvingande regler om rätt 
till skadestånd för passagerare och deras bagage är genom EG-
förordningarna EEG 2027/97 och EEG 2407/92 gällande rätt inom EU.  

4.3.2 Kodifierade principer  
Två av de mest framstående försöken att harmonisera internationell handel 
är UPICC och PECL, vilka skapats av icke-statliga organisationer. Arbetet, 
som föregick sammanställningen av dessa internationella köprättsliga prin-
ciper, behandlade bedömning av friskrivningsklausulers giltighet ingåen-
de.172 Principernas tolkningsvärde bör naturligtvis ifrågasättas, då de inte 
godtagits av något lands lagstiftare. UPICC och PECL har därför i dagsläget 
enbart automatisk verkan på avtalsförhållanden för vilket parterna uttryck-
ligen angett sig omfattas av de ifrågavarande principerna. Möjligen kan 
vissa av principerna även betraktas som internationellt accepterade handels-
rättsliga principer eller lex mercatoria, varför det finns visst utrymme att 
tillämpa reglerna på avtal som inte specifikt angetts omfattas därav.173

 

 Sam-
tidigt ger principerna uttryck för en modern internationell handelsavtals-
rättslig syn på avtalsinnehåll, och är därför av intresse för uppsatsen.  

Art 7.1.6  UPICC anger att en friskrivningsklausul inte får upprätthållas om 
det skulle vara grossly unfair to do so having regard to the purpose of the 
contract. Motsvarande artikel174 i den nyare PECL fick en likartad fram-
toning, men uteslöt tillägget att bedömningen skulle ske mot bakgrund av 
kontraktssyftet. Ramberg framhåller emellertid att PECL:s principer rörande 
friskrivningsklausuler skulle ha kunnat haft en helt annan utformning, då 
den arbetsgrupp som skapade regelverket splittrades mellan de åsikter som 
HD:s majoritet och minoritet uppvisade i NJA 1998 s 390 (se mer i avsnitt 
4.1.1.1). Vad båda uppsättningarna av internationella handelsrättsliga prin-
ciper påvisar är således att frågan om ansvarsfriskrivningars giltighet är en 
bedömningsfråga som endast kan besvaras i det enskilda fallet. Varken 
UPICC eller PECL har således direkt reglerat frågan om en ansvarsfriskriv-
ning från indirekta skador vid grov vårdslöshet har rättsverkan. I ett mindre 
erkänt harmoniseringsförsök kallat Draft Common Frame of Referance fast-
slås det däremot att friskrivning från grov vårdslöshet är ogiltig.175

4.4 Positiva effekter av friskrivning  
 

De positiva effekterna som kan följa av en friskrivningsklausul samman-
hänger ofta med avtals- och köprättens betydelse för marknadsekonomin 
och syftet att skapa ekonomiskt effektiva marknader.176

                                                
172 Ramberg (1999), s 388. 

 Förutsebarhet, tillit 
och riskfördelning, som är högst väsentliga aspekter i den kommersiella 

173 Ramberg och Herre (2009), s 30 f., Wilhelmsson (2008), s 20 f. samt Gorton och 
Hatzidaki-Dahlström (2006), s 96. Jfr. även ingressen till UPICC. 
174 Se art 8:109 PECL. 
175 III-3:105 Draft Common Frame of Referance.   
176 Jfr. Lundmark (1996), s 43.  
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avtalssfären, är svåra att uppnå om avtalsbundenhet inte föreligger.177 När 
syftet bakom en friskrivningsklausul är avtalsparternas önskan att fördela 
avtalsriskerna mest ekonomiskt effektivt, är det därför normalt att betrakta 
avtalsvillkoret som legitimt.178 Parterna är ju de som har bäst överblick över 
de riskmoment som kan vara förenade med avtalsförhållandet ifråga. Till 
följd av sin överlägsna kunskap om de interna förhållandena och markna-
den är parterna således bäst lämpade att omfördela de svårberäknade 
riskerna sinsemellan.179 Normalt handlar det om försök att öka kvasi-
räntan180 genom att lägga risken på den part som är den billigaste försäk-
raren av risken. Sådan försäkringsfördel uppkommer om part har kontroll att 
påverka utfallet av risken, kan neutralisera risken genom spridning av de 
negativa effekterna eller har möjlighet att med relativt sett små medel 
överlämpa risken på ett försäkringsbolag.181 Ett krav för att de ekonomiska 
fördelarna ska uppstå är emellertid att avtalet träffas på en så kallad perfekt 
marknad. Begreppet är definitionen inom rättsekonomin för en marknad 
utan transaktionskostnader med konkurrens, jämbördiga styrkeförhållanden 
samt fullt informerade rationella och vinstmaximerande aktörer.182

 
 

Vidare bör det beaktas att båda parterna normalt uppnår avtals- och affärs-
mässiga fördelar om avtalet innehåller reglering som ger förutsebarhet 
avseende de risker som är förknippade med köpavtalet i förhållande till den 
osäkra, oreglerade situationen.183Inte heller är de konkurrensfördelar som 
den part som är villig att bära avtalsriskerna erhåller att förglömma. 
Lundmark menar därför att friskrivningsklausuler, som har till syfte att 
effektivisera den marknadsekonomiska omsättningen och därmed bidrar till 
det syfte som står bakom avtalsfriheten, ska bedömas enligt regler och 
principer som följer samma grundsyfte.184 Detta synsätt kan dels samverka 
med Grönfors grundläggande avtalstolkningsregel om sammanhängande 
helhetssyn, dels stjälpa densamma eftersom de rättspolitiska övervägandena 
som ligger bakom de dispositiva lagregler som åsidosätts kan ha andra 
skyddsobjekt utöver avtalsfrihet.185 I den mån det sker friskrivningar från 
den dispositiva rätten, är det vidare viktigt att beakta om lagen blivit uppen-
bart föråldrad eller på annat sätt inte uppfyller det syfte som den varit 
avsedd att göra.186

                                                
177 Jfr. Lundmark (1996), s 43 ff., Stone och Cunnington (2007), s 454 f., Kaasen, (2005), s 
238 samt Giertsen, (2006), s 197. 

 Friskrivningsklausuler kan ju då fylla en viktig rätts-
utvecklande funktion, inte minst om de inkorporeras i standardavtal med vid 
spridning och acceptans.  

178 Lundmark (1996), s 15. 
179 Lundmark (1996), s 47. 
180 Kvasiräntan är ett begrepp på den samhällsekonomiska vinst som görs då en transaktion 
genomförs avseende en vara som en köpare och en säljare som värderar olika. Kvasiräntan 
är således ett uttryck för det överskott som uppstår i skillnaden mellan värderingarna.  
181 Lundmark (1996), s 48 f. och Åslund (1991), s 26. 
182 Jfr. Lundmark (1996), s 154 och 222. 
183 Jfr. Ramberg, Jan och Herre, Johnny (2005), Allmän köprätt – Det köprättsliga 
regelsystemet och marknadspraxis, s 274 samt Kaasen (2005), s 240. 
184 Lundmark (1996), s 78. 
185 Jfr. Grönfors (1989), s 12 f.  
186 Jfr. prop. 1975/76:81, s 49 f. och 166 samt prop. 1983/84:92, Om avtalsvillkor mellan 
näringsidkare, s 21.  
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4.5 Friskrivningens orosmoment 

Motsättningen i avtalsrätten är att parterna själva antas ha bäst underlag för 
att bestämma avtalsinnehåll, samtidigt som en part inte antas ingå avtal som 
är oförmånliga.187 För att förhindra en förskjutning av ekvivalens vid asym-
metriskt informationsflöde eller maktmissbruk finns därför ett behov av 
legalt ingripande i avtalsfriheten. Att öppna möjligheten för åsidosättande 
av dispositiv rätt i ett avtal där partskonstellationen redan är ojämn till följd 
av att ena avtalsparten besitter överlägsna kunskaper på området, har en 
dominant marknadsposition, eller liknande omständigheter, medför en över-
hängande risk för att en starkare part förstärker sin maknads- eller 
partsställning på bekostnad av en svagare part genom ansvarsfriskrivning.188 
Under sådana förhållanden kommer riskförskjutningar som inte är ekonomi-
skt effektiva att uppstå, då en starkare part ensidigt kan genomdriva avtals-
mässiga fördelar utan att kompensera motparten i avtalet. Att motverka 
obalans av detta slag i avtalsförhållande har varit ett av de få försök från 
lagstiftaren att, med tvingande lagstiftning, reglera den avtalsfriheten i 
kommersiella avtalsförhållanden.189 Möjligheten att kunna åsidosätta fri-
skrivningsklausuler anses därför vara essentiellt, dels för att bibehålla 
användarnas förtroende för systemet, dels för att inte lämna en underlägsen 
part rättslös. Det blir således fråga om att upprätthålla den miniminivå av 
jämställd social och ekonomisk ställning.190

 
  

Givetvis bidrar även motpartens uppfattning av friskrivningen till problema-
tiken. Om till exempel klausulen i sitt sammanhang ger sken av ett ensidigt 
utformat avtal med tydliga ansvarsförsjutningar, måste den synbart svagare 
partens inställning till sina möjligheter att påverka avtalsinnehållet ges bety-
delse i bedömningen.191 Ett annat problem är att den tekniska utformningen 
av avtalsvillkoret och bristande kunskaper om de legala rättigheterna kan 
vara sådana att motparten missleds om villkorets begränsande innehåll i 
förhållande till dispositiv rätt. Om villkoret inte uppfattas som en friskriv-
ning, kan avtalet ingås utan att ena parten tagit ett fullt informerat beslut.192

 

 
Det senare problemet bör emellertid vara mindre bekymmersamt i de 
kommersiella avtalsförhållande som uppsatsen behandlar, då dess avtals-
parter normalt får anses bära risken av att sakna vetskap om gällande rätt.  

Bernitz menar vidare att acceptans av ansvarsfriskrivning från egen grov 
culpa skulle skapa obalans mellan avtalsprestationerna, då ena parten inte 
skulle drabbas av oönskade konsekvenser vid avtalsbrott och därför får 
incitament att agera oaktsamt.193

                                                
187 Jfr. Ramberg och Ramberg (2010), s 39 f. 

  

188 SOU 1981:31, s 97, SOU 1974:83, s 149, prop.nr.5 (1982-1983), s 10, Martin v. Joseph 
Harris Co. [6th Cir. 1985], 767 F.2d 296, Wilhelmsson (2008), s 7, Stone och Cunnington 
(2007), 455 samt Ramberg och Herre (2005), s 271.  
189 Jfr. 3 kap. AvtL. 
190 Jfr. SOU 1974:83, s 127 f. och Lundmark (1996), s 88 ff. 
191 Jfr. Lundmark (1996), s 15 f. och Gorton och Hatzidaki-Dahlström (2006), s 121. 
192 Lundmark (1996), s 87 f. samt Stone och Cunnington (2007), s 455. 
193 Bernitz (2008), s 96, Kaasen, (2005), s 240 samt Stone och Cunnington (2007), s 455.  
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5 Kontroll av ansvars-
friskrivningsklausuler 

Huvudregeln är att friskrivningsklausuler som begränsar skadeståndsansvar 
godkänns i kommersiella avtalsförhållanden om skadelidande genom avtalet 
likväl tillgodoser ekvivalensen i avtalet.194 Bakgrunden är att en sådan 
klausul ofta betraktas som en medveten riskfördelning mellan jämbördiga 
avtalsparter och att det därför finns få skäl att begränsa avtalsfriheten.195 I 
förarbetena till AVLN uttalas till och med att begränsa avtalsfriheten i 
relationer mellan näringsidkare… bör inte komma i fråga i andra fall än då 
det gäller att motverka avtalsvillkor som under alla omständigheter måste 
betraktas som oskäliga. Som tidigare påpekats råder dock den generella 
uppfattningen att ansvarsfriskrivningar vid grov culpa eller uppsåt är alltför 
långtgående och därför per automatik är ogiltiga.196 Hellner menar att det 
idag syns en tendens till försök att hämma effekterna av friskrivnings-
klausuler.197

5.1 Nordiska kontrollmetoder  

 Och mot denna bakgrund redogör de följande avsnitten för de 
judiciella kontrollmetoderna för ansvarsfriskrivningar.  

5.1.1 Dold kontroll 

5.1.1.1 Restriktiv tolkning och oklarhetsregeln 
De nordiska rättsordningarna har framhållit att en friskrivning från grov 
vårdslöshet eller uppsåt enbart är giltig om den är tydligt utformad.198 Att 
den part som upprättat ett oklart avtalsvillkor ska stå risken för detta genom 
att få avtalsvillkoret tolkat till sin nackdel, är ett uttryck för den så kallade 
oklarhetsregeln. I modern svensk och finsk rätt tillämpas regeln mycket 
sparsamt på friskrivningsklausuler.199 Med hänsyn till att regeln bygger på 
att en part ska kunna åläggas skuld för oklarhet och att det i svensk doktrin 
finns flera kritiska röster mot användningen av oklarhetsregeln, bör det vara 
uteslutet att tillämpa regeln på andra friskrivningsklausuler än de i ensidigt 
upprättade standardavtal i svensk rätt.200 Wilhelmsson menar dock att 
oklarhetsregeln kan tillämpas på såväl individuellt förhandlade avtal som 
standardavtal i finsk rätt.201

                                                
194 Jfr. prop. 1975/76:81, s 165, NJA 1979 s 483, Rt. 1994 s 626 och Saxén (1995), s 211. 

 Den senare linjen stöds även i art 4.6 UIPCC. 

195 Adlercreutz (2002), s 303. 
196 Se bl.a. prop. 1975/76:81, s 144, NJA 1998 s 390 och uttalande i KKO 1983 II 91. 
197 Hellner; m.fl (2006), s 117. 
198 NJA 1981 s 1072, NJA 1987 s 835, MR 1998:10, Saxén (1995), s 212 och Hedwall, 
Mattias (2004), Tolkning av kommersiella avtal, s 176. 
199 Jfr. NJA 1996 s 3, s 14, Lundmark (1996), s 103 och 106, samt Wilhelmsson (2008), s 
96 f. Enligt Hov och Høgberg (2009), s 260 och 275 samt Woxholth (2009), s 435 har 
oklarhetsregeln fortfarande en relativt utbredd tillämpning i Norge. 
200 Lundmark (1996) s 106 f. och 216 ff., Hedwall (2004), s 87 och Grönfors (1989), s 27. 
201 Wilhelmsson (2008), s 94. 
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I såväl nordisk som internationell rättspraxis har oklarhetsregeln utvecklat 
en restriktiv tolkning av friskrivningsklausuler. Effekten av denna tolknings-
metod är att särskilt betungande eller oväntat avtalsinnehåll – inte minst i 
standardavtal – ogillas av domstolarna.202 Den snäva tolkningsmetoden 
används främst på friskrivningsklausuler som avser skadeståndsansvaret i 
modern nordisk rättspraxis, men i NJA 1954 s 573 angavs tolkningsmetoden 
vara tillämplig på alla friskrivningsklausuler.203 I samband med att kontroll-
behovet av oskäliga avtalsvillkor ökat och en mer individualiserad syn 
anlagts på avtalsvillkors innehåll, har oklarhetsregeln och den restriktiva 
tolkningsmetoden dock fått allt mindre relevans vid bedömning av friskriv-
ningsklausulers validitet i Norden.204

5.1.1.2 Modern avtalstolkning 

 Domstolarna gör istället allt oftare 
omständighetsanpassade bedömningar och de nordiska lagstiftarna har för-
sökt förekomma problematiken kring oskäliga avtalsvillkor redan i lagtext.  

När samtida nordiska domstolar prövar en friskrivningsklausuls giltighet 
genom avtalstolkning används normalt en helhetssyn på avtalet mot bak-
grund av den gemensamma partsviljan, snarare än bedömning av det isole-
rade avtalsvillkoret. Viktigt är då att tillse att tolkningsresultatet inte blir 
verklighetsfrämmande i förhållande till partsviljan.205 En klar ordalydelse 
utgör ofta utgångspunkt vid denna sorts avtalstolkning och ska enligt svensk 
och norsk rätt tolkas snävt i avtal mellan jämbördiga parter.206 Parterna bör 
därför tydligt uttrycka vad de avser, inte minst om det åsyftade avviker från 
branschpraxis. Om avtalets ordalydelse inte skulle ge tillräckligt underlag, 
tillmäts nämligen parts- och branschpraxis (som möjligen kan utläsas ur 
standardavtal), sedvänja, dispositiva lagrum, rättspraxis, doktrin och fri-
skrivningsklausulens kompatibilitet med allmänna rättspolitiska ställnings-
taganden betydelse vid den aktuella bedömningen och utfyller avtalet i 
enighet med den så kallade objektiva partsviljan som domstolen fastställt 
som avtalets ändamål.207 Är det fråga om internationella avtal ska stor vikt 
vid avtalstolkning även läggas vid internationellt handelsbruk på området. 
Som tidigare framgått finns sådant vanligen uttryckt i principer, kodifie-
ringar eller standardavtal. Bland de instrument som brukar omnämnas som 
internationellt handelsbruk finns UPICC, ORGALIME, Incoterms och ECE 
188.208

                                                
202 NJA 1970 s 478, s 484, NJA 1954 s 573 och NJA 1983 s 808. Se även prop.nr.5 (1982-
1983), s 11, Wilhelmsson (2008), s 98 och Grönfors (2008), s 82 f. 

 Det nära sambandet mellan modern avtalstolkning och general-
klausulernas skälighetsbedömning framgår ur majoritetens respektive mino-
ritetens sätt att angripa friskrivningsklausulen i NJA 1983 s 865. Hedwall 
menar att utfyllnad med dispositiv rätt i kommersiella avtal ska ske med stor 
försiktighet, då parternas avsikt med avtalet många gånger är att undvika 

203 Jfr. även KKO 1992:50 och Bernitz (2008), s 64. 
204 Lundmark (1996), s 58 f., Hellner; m.fl. (2006), s 119 och Hedwall (2004), s 76. 
205 Jfr. NJA 1976 s 217, s 223 f. samt Hov och Høgberg (2009), s 266. 
206 Jfr. NJA 1975 s 545 och MR 1998:10. Se även Ramberg och Herre (1995), s 109 samt 
Ramberg och Ramberg (2010), s 148 f., Hedwall (2004), s 89, 140 f. och 155 samt Hov och 
Høgberg (2009), s 251 och 270.  
207 Hellner; m.fl. (2006), s 119, Ramberg och Herre (2009), s 42, Ramberg och Herre 
(1995), s 155, Hedwall (2004), s 66 ff., Bernitz (2008), s 80 f. samt Grönfors (1989), s 13. 
208 Jfr. Hedwall (2004), s 135 ff. 
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tillämpning av just den dispositiva rätten. Han utpekar istället partsbruk och 
sedvänja som lämpligare utfyllnadsmaterial i dessa avtal.209

 
  

För att kunna bestämma det individuella avtalets helhetsintryck och slippa 
fylla ut avtalet med den övriga tolkningsdata som föreslagits ovan, finns ett 
antal aspekter som avtalstolkaren bör ta hänsyn till. Samspelet mellan 
huvud- och biförpliktelser ska uppmärksammas, eftersom en friskrivnings-
klausul som ger ena parten rätt att agera helt utanför avtalets huvudsyfte 
generellt inte ges någon rättsverkan.210 Balansen mellan avtalsparternas 
ursprungliga styrka och framförallt mellan avtalsprestationerna är vidare 
viktiga aspekter av avtalets helhetsbild.211 Med hänsyn härtill finns det de 
som menar att avtalsfriheten måste begränsas om den riskerar att omintet-
göra principen om avtalsbundenhet. Denna effekt kan till exempel följa av 
att ena parten friskrivit sig från påföljder i sådan utsträckning att dennes 
kontraktsbrott inte följs av reella påföljder.212 Vid dold 
skälighetsbedömning av riskfördelningsklausuler tillmäts även säljarens 
syfte med friskrivningen betydelse.213 Hedwall menar dock att 
missförhållanden i kommersiella avtal inte bör rättas till av domstolarna 
genom skälighetstolkning annat än vid mycket speciella situationer.214

5.1.2 Öppen kontroll  

 

Idag dominerar de öppna kontrollmetoderna domstolarnas bedömning av 
oskäliga friskrivningar i nordisk rätt. Vad avser privaträttsliga tvister tilläm-
pas 36 § AvtL för att ogiltigförklara eller jämka oskäliga avtalsvillkor och 
på marknadsrättslig väg undanröjer AVLN eller motsvarande lag obilliga 
friskrivningsklausuler. Övriga delar av ogiltighetskapitlet i AvtL och förut-
sättningsläran kan också användas för att bedöma giltigheten hos indivi-
duellt framförhandlade ansvarsfriskrivningar, men så sker sällan.215

 

 Och i 
Norge finns även möjlighet att tillämpa 2 § pristiltakslov för att reglera pris-
sättningar som är orimliga i förhållande till köparens förpliktelser. 

36 § AvtL förekommer, till följd av nordiskt lagsamarbete, i likartad lydelse 
i svensk, finsk och norsk rätt. All nordisk rättspraxis och doktrin på området 
har därför relevans – om än i mindre grad än inhemska rättskällor – vid 
tolkning av de nationella generalklausulerna, särskilt rörande förhållanden 
som är oklara i nationell rätt.216 Syftet bakom lagarna är också gemensamt, 
och avser främst att ge domstolarna större möjligheter att ingripa mot 
oskäliga avtalsvillkor som tillämpats mot den i underlägsen ställning.217

                                                
209 Hedwall (2004), s 89, 140 f. och 155. 

 I 

210 Jfr. NJA 1957 s 426.  
211 NJA 1979 s 483, s 515. 
212 Jfr. Lundmark (1996), s 203. 
213 Se NJA 1976 s 217, s 227. 
214 Hedwall (2004), s 89, 140 f. och 155. 
215 Jfr. Lundmark (1996), 109 f.  
216 SOU 1974:83, s 83, SCC 60/2000, s 56 i SIAR 2004/2, Wilhelmsson (2008), s 107, 
Woxholth (2009), s 56, Bernitz (2008), s 132 och Giertsen, (2006), s 23. 
217 Se 36 § andra stycket AvtL, SOU 1974:83, s 31, prop.nr.5 (1982-1983), s 3 och 12 samt 
Bernitz (2008), s 138, Saxén (1995), 211 och von Post (1999), s 54 och 77.  
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förarbetena till svenska AvtL uttalade lagrådet däremot att tillämpningen av 
lagen skulle ske med stor försiktighet och tillämpas endast i rena undan-
tagsfall med hänsyn till förutsebarhet.218

5.1.2.1 36 § AvtL 

 Mot denna bakgrund finns det 
anledning att behandla innehållet i de nordiska generalklausulerna unisont. 
Av utrymmesskäl kommer dock endast svenska AVLN att beröras.  

Den tvingande generalklausulen i 36 § AvtL kan tillämpas på alla avtals-
villkor oberoende av om de har nationell eller internationell karaktär, 
tillämpas mellan näringsidkare eller i relation till konsument samt om de 
förekommer i enskilda avtal eller i standardavtal. I norsk rätt tillämpas lagen 
även på oskälig sedvänja och handelsbruk.219 Som redan framgått ska regeln 
tillämpas restriktivt på friskrivningsklausuler i kommersiella avtal, även om 
parterna inte har jämbördig styrka och utfallet drabbar den ena parten hårt 
enligt bland annat NJA 1979 s 483, då lagen främst syftar att reglera oskä-
liga villkor i konsumentförhållanden. Skälet härtill är att rättsordningen har 
högre förväntningar på kommersiella aktörers kunskaper, möjligheter att 
beräkna risker samt behov av förutsebarhet och förutsättningar att ta vara på 
sina egna rättigheter genom medvetet risktagande.220 I norsk rättspraxis och 
doktrin uttalas att den restriktiva linjen även gäller agreed documents med 
vid acceptans och spridning.221 I svensk rätt nämns dock diskriminering 
samt frånvaron av ekvivalens och proportionalitet mellan avtalsbrott och på-
följd som omständigheter som kan berättiga inskränkning av avtalsfriheten 
även i jämbördiga, kommersiella avtalsförhållanden trots parternas medvet-
na riskfördelning.222 I finsk doktrin framhålls ensidiga standardavtal som en 
anledning att bedöma oskäligheten hårdare än annars.223  Ur lydelsen av 36 
§ AvtL framgår att oskälighet i avtalsförhållandet kan härledas till avtalets 
innehåll, omständigheter vid avtalets tillkomst, senare inträffade omständig-
heter och omständigheterna i övrigt. Bedömningen är således främst 
klausulinriktad, men stor vikt läggs även vid det ifrågasatta avtalets helhets-
intryck.224 Rättstillämparen kan därför aldrig bedöma om en isolerad 
ansvarsfriskrivning är oskälig.225 Samtidigt leder domstolarnas ovilja att 
uttala sig mer generellt om oskäligheten i domskälen till att domarna röran-
de 36 § AvtL har ett lågt prejudikatsvärde.226

 
  

Förarbetena till den svenska generalklausulen är de som behandlar proble-
men kring ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar mest utförligt av 
                                                
218 Se prop. 1975/76:81, s 165 f. som går rakt emot bedömningen i SOU 1974:83, s 128. 
219 Se 36 § tredje stycket norsk AvtL och prop.nr.5 (1982-1983), s 28. 
220 Prop 1975/76:81, s 49 och 144, NJA 1979 s 483, s 515, NJA 1988 s 230, s 236 samt 
KKO 1994:13. Se även Wilhelmsson s 157, Bernitz (2008), s 144, Dotevall (2002), s 451 f., 
Saxén (1995), s 211 ff.,  Giertsen (2006), s 16 f. och Woxholth (2009), s 362 f. om Rt. 1987 
s 1486. 
221 Rt. 1994 s 626, Woxholth (2009), s 357 och Giertsen (2006), s 212.  
222 SOU 1974:83, s 111 och 153 samt Bernitz (2008), s 193. 
223 Saxén (1995), s 211. 
224 Prop. 1975/76:81, s 51 och 135, Adlercreutz (2002), s 299, Saxén (1995), s 211 och 
Kaasen (2005), s 258. 
225 Jfr. Giertsen (2006), s 211 f. 
226 Jfr. Bernitz (2008), s 140 f. Se även SOU 1981:31, s 139 som förutspådde att också 
MD:s tolkningar av AVLN skulle få lågt prejudikatsvärde 
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de nordiska lagförarbetena. I dessa förarbeten fastställs inte några specifika 
gränser för typfall då ansvarsbegränsningar är att anses som oskäliga. Tum-
regeln att friskrivningsklausuler bör betraktas som oskäliga om de utesluter 
skadestånd även vid grov culpa eller dolus fastslogs däremot.227 Uttalandet 
ger ledning för att samma inskränkning görs av den ansvarsbegränsning som 
anger att ansvaret för en viss skadeståndstyp utesluts under alla omständig-
heter. Då utlåtandet inte är absolut, finns det utrymme för domstolarna att 
komma till annan slutledning. Ur denna aspekt har domstolar givetvis större 
skönsmån vad avser grov vårdslöshet än vid uppsåt.228 I SOU 1974:83 ville 
utredningen inte formulera en allmän princip om försiktig tillämpning av 
generalklausulen i kommersiella avtalsförhållanden och inte heller ett gene-
rellt förbud för ansvarsfriskrivning från grov culpa i dessa avtal, då den 
menade att sådana avtal kommer att godkännas av rättsordningen om de är: 
...omsorgsfullt utformade med beaktande av båda parters intressen och med 
strävan att ge tydligt uttryck åt båda parters rättigheter och skyldig-
heter…framförallt i förhållande mellan parter som ekonomiskt och förhand-
lingsmässigt är likställda och då…[avtalsvillkor] varit föremål för särskilda 
överläggningar dem emellan [avtalsparterna].229

 
 

De svenska förarbetena anger även att inslag av maktmissbruk, försäkrings-
möjligheterna, balansen mellan parternas styrka, förpliktelser och riskfördel-
ningen, möjligheten att kanalisera skadeståndsskyldigheten till lämpliga 
ansvarsbärare samt att köparens rätt till alternativa påföljder påverkar 
skälighetsbedömningen av en ansvarsfriskrivning från skadestånd vid grov 
culpa. Skälighetsbedömningen utgår även från vilken skadetyp som 
begränsas, syftet som den lagstadgade skadeståndsskyldigheten avser att 
skydda,230 partsbruk och existensen av andra lagar som inverkar på avtals-
förhållandet enligt svensk rätt.231 I SOU 1974:83 framhålls till exempel att 
friskrivning från grov vårdslöshet och uppsåt normalt torde vara svår att 
åberopa vid personskador, men att utrymmet för laglig ansvarsfriskrivning 
vid sakskada är något större.232 Det norska rättsfallet Rt. 1948 s 370 som 
tillät friskrivning från grov culpa som orsakat dödsfall, tyder på att det inte 
tas lika stor hänsyn till vilken skadetyp som friskrivningen gäller i norsk 
rätt. Speciellt för norsk rätt är att även avtal i strid med god affärssed kan 
åsidosättas med 36 § AvtL. I övrigt tillmäts ekvivalensen i avtalet och 
mellan parternas styrka (med hänsyn till subjektiva faktorer), partsbruket, 
prissättningen, missbruk, avtalsformen och den rådande opinionsbilden 
betydelse för skälighetsbedömningens helhetsbild av avtalet i norsk rätt.233

                                                
227 Prop. 1975/76:81, s 144. 

 
Många gånger medför den starka partsautonomin i kommersiella förhål-
landen att det inte räcker att en friskrivning enbart strider mot dispositiv 
eller närliggande tvingande rätt för att denna ska betraktas som oskälig, då 

228 Jfr. Lundmark (1996), s 115. 
229 SOU 1974:83, s 128 och 178. 
230 I denna aspekt är det endast eventuella ändamåls- och rättspolitiska överväganden i den 
dispositiv rätt som tas i beaktande, enligt prop. 1975/76:81, s 49 och SOU 1974:83, s 183. 
231 Se prop. 1975/76:81, s 42, 49 och 135 ff. samt SOU 1974:83, s 197 ff. Jfr. även 
Lundmark (1996), s 115 samt Ramberg och Herre (2009), s 59.   
232 Uppfattningen vinner stöd I KKO 1975 s 30 enligt Saxén (1995), s 213. 
233 MR 1998:10, prop.nr.5 (1982-1983), s 31 ff. och Kaasen (2005), s 258. 
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dessa faktorer tillmäts begränsad betydelse vid skälighetsbedömning av de 
aktuella avtalstyperna.234 Von Post uttrycker förhållandet enligt följande. 
Det är fråga om ett genomarbetat, dispositivt regelsystem. Avtalade avvikel-
ser från systemet förväntas förekomma och bör i princip accepteras.235

 
  

Vid en diskussion kring vitesklausuler i de svenska lagförarbetena påpekas 
att en klar skillnad mellan den faktiska skadan och den utgående ersätt-
ningen kan vara ett skäl för jämkning av avtalsvillkor.236

 

 Argumentet, som 
främst torde ha genomslagskraft i ojämna avtalsförhållanden, borde även 
kunna tillämpas när ersättning för direkta skador klart underskrider den 
faktiska skada som skadelidande haft till följd av medkontrahentens culpa 
om friskrivningsklausul hindrar att skadestånd utgår för indirekta skador. 

I NJA 1979 s 483 och Rt. 1994 s 626 uttalades att ekonomiska aspekter, så 
som försäkringsmöjligheter och parternas möjlighet att överblicka skade-
riskerna i ett avtal, påverkar skälighetsbedömningen av en ansvarsbegräns-
ning respektive ansvarsfriskrivning från skadestånd för indirekt skada i ett 
kommersiellt avtalsförhållande på så vis att det inte går att generellt stämpla 
dessa sorters klausuler som oskäliga.237 Finsk doktrin tycks framföras en 
liknande inställning, då det anges att en ansvarsfriskrivning kan vara giltig 
om de ekonomiska fördelar som kan vinnas därigenom överförs även till 
köparen genom en lägre köpeskilling.238 Detta tyder även på att ekvivalens-
principen och parternas försäkringsmöjligheter har framskjutna roller i finsk 
skälighetsbedömning. Den finska skälighetsbedömningen tar även utgångs-
punkt i om klausul ingår i förhandlat eller ensidigt utformat standardavtal, 
partsbruk, branschpraxis, om friskrivande part utnyttjar monopol eller annat 
övertag.239 Om en ansvarsfriskrivning från indirekta skador bedöms ha 
skäligt avtalsinnehåll, kan klausulen likväl angripas med hänsyn till senare 
inträffade omständigheter enligt 36 § AvtL eller genom avtalstolkning.240

 
  

I nordisk doktrin framhålls 36 § AvtL som det främsta lagstödet för det som 
kallas för den okodifierade rättsprincipen om ogiltighet av ansvarsfriskriv-
ning vid grov culpa.241 Enligt Adlercreutz bör samtliga friskrivningar från 
skadeståndsansvar träffas av rättsverkningarna i generalklausulen, då skade-
ståndsansvarets förekomst i dispositiv rätt är ett uttryck för rättspolitiska 
ställningstaganden.242

                                                
234 Se NJA 1979 s 483, s 515, MD 1995:3, MD 1995:33, resonemanget i konsument-
tjänstfallet NJA 2007 s 962, s 971 f., Bernitz (2008), s 148 f., Hov och Høgberg (2009), s 
277, Giertsen (2006), s 211 och Hov (2002), s 288 f. 

 Trots att uttalandet är representativt för den generella 
uppfattningen att ansvarsfriskrivning vid grov vårdslöshet är ogiltig och 
generalklausulens extensiva utformning, har tillämpningen av 36 § AvtL i 

235 von Post (1999), s 208. 
236 Prop. 1975/76:81, s 142. Jfr. även Bernitz (2008), s 153 som menar att  proportionali-
teten mellan kontraktsbrott och påföljd påverkar bedömningen under 36 § AvtL. 
237 NJA 1979 s 483, s 514 f. 
238 Saxén (1995), s 211. 
239 Saxén (1995), s 211 och 247 f. 
240 Jfr. NJA 1989 s 346, s 354 f. 
241 Bernitz (2008), s 155, Saxén (1995), s 211 samt Hov och Høgberg (2009), s 402.  
242 Adlercreutz (2002), s 302. 
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kommersiella avtalsförhållanden hittills varit mycket begränsad i nordisk 
rättspraxis.243

5.1.2.2 Svenska AVLN 

 Förhållandet tyder således på att rättspraxis följer den restrik-
tiva tillämpning av lagrummet som svenska lagrådet rekommenderade. 

Intresset för AVLN är närmast av jämförande art för denna uppsats. Anled-
ningarna härtill är enkla: den näringsrättsliga kontrollen, som den svenska 
lagen bidrar med på området, har dels offentligrättslig karaktär, och kan 
därför inte åberopas mellan två tvistande avtalsparter, dels ligger inter-
nationella avtal utanför lagens tillämpningsområde. Lagen och domstolarnas 
tolkning därav ger däremot en fingervisning av friskrivningsklausuler som 
troligen skulle bedömas som oskäliga i en privaträttslig tvist under 36 § 
AvtL som kan pröva alla sorters avtal.244

 
  

Det kollektiva intresset hos de vertikala led av näringsidkare som riskerar 
komma i kläm mellan reglerna om avtalsfrihet i kommersiella avtal och de 
tvingande konsumenträttsliga reglerna är lagens skyddsobjekt.245 Rätts-
följden – förbud att använda klausulen – får endast åläggas en näringsidkare 
om det är befogat ur allmän synpunkt, enligt 2 § AVLN. Med hänsyn härtill 
bör lagen främst vara avsedd att begränsa innehållet i standardavtal. Något 
faktiskt hinder att tillämpa lagen på individuellt förhandlade avtal finns 
emellertid inte, om klausulen ifråga riskerar att användas i liknande avtals-
sammanhang.246 Kontrollen är därmed typinriktad och får genomslagskraft 
på alla näringsidkarens avtal som innehåller den aktuella typen av friskriv-
ning, eller likartade begränsningar, i samma sorts situation som den som 
berörts i prövningen av saken.247

 
 Lagens verkan är således preventiv. 

Enligt 2 § AVLN ska särskild hänsyn tas till parts underlägsna ställning vid 
skälighetsbedömningen. I övrigt är såväl lagen som förarbetena återhåll-
samma om vad som ska betraktas som oskäligt avtalsinnehåll. Skälet härtill 
påstås vara att riktlinjer är svåra att ge för en marknad som är så varierande 
som den mellan näringsidkare.248 Utgångspunkt tas dock i en helhets-
bedömning, med beaktande av bland annat pris, vilseledande formuleringar, 
förhållandet till dispositiv rätt, tvingande konsumenträtt, handels- och 
partsbruk.249 I SOU 1981:31 anges dock att det finns avtalsvillkor som är att 
anses som oskäliga per se oberoende av de kringliggande omständigheter-
na.250 Förarbetena anger vidare att innehållet i agreed documents bör tilläm-
pas som förebilder för skäliga avtalsvillkor.251

                                                
243 Jfr Hedwall (2004), s 162, Ramberg och Ramberg (2010), s 178 f., von Post (1999), s 75 
och 293.  Enligt SOU 1974:83, s 83 fanns redan före införandet av 36 § AvtL en ovilja i de 
nordiska domstolarna att tillämpa generalklausuler för att inskränka avtalsfriheten. 

 Med hänsyn till att det rör sig 
om avtalsvillkor i kommersiella avtalsförhållanden, ska regelverket tilläm-

244 SOU 1981:31, s 102 och Lundmark (1996), s 129 f. 
245 Se 2 § AVLN samt SOU 1981:31, s 91. 
246 Prop. 1983/84:92, s 22. 
247 Se 1 § 1 stycket AVLN. 
248 Prop. 1983/84:92, s 19 f. och SOU 1981:31, s 107. 
249 Prop. 1983/84:92, s 20 f., MD 1995:3 och SOU 1981:31, s 91 samt 131.  
250 Se SOU 1981:31, s 108. Förarbetet ger emellertid inga förslag på sådana villkor. 
251 Prop. 1983/84:92, s 21. Se även MD 1995:3. 
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pas restriktivt, utan ingående vägledning från den dispositiva rätten.252

5.2 Kontrollmetoder i engelsk rätt  

 
Restriktiviteten återspeglas i det faktum att MD endast prövat frågan om 
friskrivningsklausuler i kommersiella avtalsförhållanden i några enstaka fall. 
I MD 1995:3 ogiltigförklarade domstolen en beloppsbegränsning som 
TeleMedia (skapare av telefonkatalogen) infört i ett annonsavtal i förhål-
lande till en underlägsen näringsidkare, vilken angav att skadestånd maxi-
malt utgick med priset för annonseringen. Domen MD 1995:33 underkände 
en ansvarsbegränsning från indirekt skada som även uteslöt ansvar för grov 
culpa och dolus. Motsvarande bestämmelse som dock gjorde undantag för 
grov vårdslöshet och uppsåt godtogs emellertid i MD 1995:3. 

I engelsk rätt finns, med hänsyn till partsautonomins styrka i kommersiella 
avtal, små möjligheter att angripa ansvarsfriskrivningar utan beaktande av 
dess sammanhang. Engelska domstolar tillämpar således regler om klausu-
lens inkorporering i avtalet (se avsnitt standardavtal i 4.2), avtalstolkning 
och de tvingande reglerna i UTCA för att fastställa en ansvarsfriskrivning 
giltighet.253 Sammanfattningsvis har doktrinen angivit att en ansvars-
friskrivning är giltigt enligt engelsk rätt om den (i) är en del av avtalet, (ii) 
ger skadelidande ett reellt, tillfredsställande skydd och (iii) är skälig.254

5.2.1 Avtalstolkning 

 

Ansvarsfriskrivningsklausuler som är att betrakta som orimliga i sig själva, 
till den grad att ingen motpart kunnat förutse dess existens, sätter den 
yttersta gränsen för vad som kan anses vara ett inkorporerat villkor i 
engelska avtal.255 Om ett villkor anses utgöra en del av ett avtal är sedan 
partsautonomin, avtalets ordalydelse, konkludent handlande och objektivitet 
avgörande för den engelska avtalstolkningen.256 Detta innebär att en tydlig 
friskrivningsklausul som ingår i avtalet som utgångspunkt anses gällande 
oavsett sitt innehåll.257 L’Estrange v. Graucob är ett tydligt bevis för att en 
ansvarsfriskrivnings rättsverkan är oberoende av dess generella utformning 
och huruvida friskrivningen är ett uttryck för en gemensam partsvilja eller 
inte. I målet uttalades att: When a document containing contractual terms is 
signed, then, in the absence of fraud, or, I will add, misrepresentation, the 
party signing it is bound, and it is wholly immaterial whether he has read 
the document or not.258

                                                
252 Se prop. 1983/84:92 s 20, SOU 1981:31, s 109 samt Lundmark (1996), s 127 och 130. 

 Partsviljan har således fått vika för en mer objektivt 
inriktad avtalstolkning i engelsk rätt, även om underförstådda villkor – likt 
sedvänja, kodifierad rätt och rättspraxis – om än sällsynt kan påverka 

253 Stone och Cunnington (2007), s 457. 
254 Fafinski, Stefan och Finch, Emily (2010), Contract law, s 89. 
255 Jfr. Peel, Edwin (2007), The law of contract, s 263. 
256 L’Estrange v Graucob [1934] 2 KB 394, Hedwall (2004), s 61 och Bernitz (2008), s 80.  
257 Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd [1980] AC 827, s 834 f., Hedwall 
(2004), s 91 och 166 f., Steele (2007), s 21, samt Stone och Cunnington (2007), s 454. 
258 Se Scrutton LJ:s uttalande i L’Estrange v Graucob [1934] 2 KB 394. Jfr. även George 
Mitchell (Chesterhall) Ltd v Finnley Lock Seeds [1983] 2 AC 803, s 805. 
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bedömningen. Samtidigt finns ett generellt förbud mot att låta tolkningsdata 
utanför det kommersiella kontraktet påverka bedömningen av avtalsinne-
hållet.259 Vidlyftiga tolkningar och utfyllnad av avtal är därför sällsynta i 
engelsk rätt. I praxis stöds även teorin att partsbruk kan leda till att 
ansvarsfriskrivningar anses utgöra en del av det aktuella avtalet.260

 
  

Trots att principen om avtalsfrihet är stark i avtalsförhållanden som styrs av 
engelsk rätt, tillämpas oklarhetsregeln och den restriktiva tolkningsmetoden 
relativt frekvent när en otydlig eller oskälig ansvarsfriskrivningsklausul 
behöver angripas.261 I Walters v. Whessoe Ltd and Shell Refining Co. Ltd 
uttalade domstolen att kravet på tydlighet vid ansvarsfriskrivning från 
vårdslöshet sammanhänger med partsviljan, och att det är osannolikt att en 
part, som inte uttryckligen medgivit motparten en ansvarslättnad, avsett att 
bevilja den omtvistade lättnaden. På grund av den engelska rättens strikta 
hållning till avtalstexten, ska en part därför i princip i klartext uttrycka att 
den avser att friskriva sig från ansvar vid vårdslöshet om sådan avsikt ska 
ges effekt.262 Detta innebär att avtalsvillkor vars lydelse utesluter allt ansvar 
eller likartade utformningar inte kommer att bedömas omfatta vårdslös-
het.263 Gibaud-principen, som tillämpas i engelsk rätt, anger vidare att en 
friskrivningsklausuls giltighet är beroende av att den inte står i motsats-
förhållande till det aktuella avtalets huvudsyfte, oavsett om friskrivnings-
klausulen är individuellt förhandlad eller om den ingår i ett standardavtal.264

 
  

Principerna i engelsk avtalstolkning leder vanligen till att avtal som ska 
tolkas mot bakgrund av engelsk rätt är mer detaljerade än de som tolkas mot 
någon av de nordiska rättsordningarna. I modern rättspraxis har House of 
Lords – i rollen av appellationsdomstol – dock fastslagit att friskrivnings-
klausulers ogiltighet inte låter sig fastställas genom generaliserande 
rättsprinciper ens i de fall då friskrivande part gjort sig skyldig till ett 
väsentligt kontraktsbrott.265

5.2.2 Tvingande lagstiftning 

 

Tydligt formulerade friskrivningar kan angripas av UCTA och ogiltig-
förklaras eller jämkas om de anses unfair or unresonable. Art 2 UCTA 
behandlar frågan om ansvarsfriskrivning från olika vållandeformer. Häri 
görs ingen skillnad mellan friskrivning från uppsåt, grov eller ”vanlig” 
oaktsamhet. Enligt art 27 (1) tillämpas reglerna om vårdslöshet endast då 

                                                
259 Fafinski och Finch (2010), s 72 f., Gorton och Hatzidaki-Dahlström (2006), s 63, 
Hedwall (2004), s 63 och 94 ff. samt Bernitz (2008), s 79. 
260 Fafinski och Finch (2010), s 95. 
261 Fafinski och Finch (2010), s 96 f., Peel (2007), s 247 och Lawson (2005), s 36 ff och 44 
f. Se även George Mitchell (Chesterhall) Ltd v Finnley Lock Seeds [1983] 2 AC 803, s 810, 
som anger att oklarhetsregeln inte ska tillämpas på ansvarsbegränsningar. 
262 Hollier v Rambler Motors LTD [1972] 2QB 71. Stone och Cunnington (2007), s 458 och 
461 ff. Jfr även EE Caledonia Ltd v. Orbit Valve Co PLC [1994] 2 Lloyd’s Rep. 239. 
263 Lawson (2005), s 47 ff. 
264 Se Lundmark (1996), s 70 f., 73 och 149 om Gibaud v Great Eastern Railway Co [1921] 
2 KB 426, Lawson (2005), s 43 och Peel (2007), s 253.  
265 Se Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd [1980] AC 827, s 830 f.  
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åtminstone en avtalspart är brittisk. UCTA innehåller dels direkta förbud 
mot vissa sorters friskrivningsklausuler, dels krav om att vissa klausulers 
skälighet måste prövas. För uppsatsen är förbudet i art 2 (1) aktuellt, då det 
förbjuder ansvarsfriskrivning från personskada och dödsfall som orsakats 
genom någon form av vårdslöshet. 
 
Vid bedömning om en ansvarsfriskrivning från vårdslöshet ska anses ogil-
tig, när den inte omfattas av direkta lagförbud, ska det så kallade test of 
reasonableness tillämpas enligt art 2 (2) UCTA. Art 11 UCTA anger 
följande om testets bedömningsgrunder. …the term shall have been a fair 
and reasonable one to be included having regard to the circumstances 
which were, or ought reasonably to have been, known to or in the contemp-
lation of the parties when the contract was made. Därutöver anger lagen att 
friskrivande parts ekonomiska möjlighet att täcka den potentiella skadan och 
denna parts försäkringsmöjlighet ska påverka skälighetsbedömningen. I 
praxis har förekomsten av ekvivalens mellan avtalets förpliktelser (med 
sikte främst på priset), parternas inbördes styrkeförhållande, medveten risk-
fördelning, frågan om köparen förstått eller borde ha förstått innebörden av 
friskrivningsklausulen och frågan om säljaren förlitat sig på avtalets klara 
och tydliga ansvarsfriskrivning påverkat domstolarnas bedömning.266 
Engelsk doktrin framhåller att testet även mäter faktorer så som accepterat 
handelsbruk, förutsebarhet, att köparen ges ”ersättande” förmåner i kontrak-
tet och frånvaro av proportionalitet mellan köpeskillingen och det yrkade 
skadeståndet med faktorer som ensidig utformning av avtal eller klausul, 
säljarens vållande och dennes möjlighet att försäkra sig mot risken.267

 
  

Den allmänna uppfattningen är att domstolarna har en restriktiv inställning 
mot ingripande i kommersiella avtalsförhållanden.268  Lawson företräder 
däremot inställningen att avtalsfriheten ges mindre utrymme i engelsk rätt 
idag än tidigare. Äldre rättsfall förespråkar en absolut avtalsfrihet i kommer-
siella avtal, vilket Lawson snarast menar är ett förhållande som ska betraktas 
som en presumtion för en friskrivningsklausuls giltighet samt att varje 
avtalsförhållande måste bedömas utifrån de fallspecifika omständigheterna 
även då avtalet är ingånget mellan två näringsidkare.269 Lawson ges stöd i 
de skälighetsbedömningar av friskrivningsklausuler som faktiskt företas i 
engelsk rättspraxis i enighet med UCTA.270

                                                
266 George Mitchell (Chesterhall) Ltd v Finney Lock Seeds Ltd [1983] 2 AC 803samt Photo 
Production Ltd v Securicor Transport Ltd [1980] AC 827, s 832 f. och 836 f. 

 

267 Stone och Cunnington (2007), s 507 f. samt Fafinski och Finch (2010), s 102. 
268 Stone och Cunnington (2007), s 516, Lawson (2005), s 165 samt Peel (2007), s 239 f. 
269 Lawson (2005), s 186 och 189. 
270 Se t.ex. Regus (UK) Ltd v Epcot Solutions Ltd [2007] CA, EWHC 938, p 50. 
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5.3 Särskilda bedömningsgrunder  

5.3.1 Tvingande rätt om ansvarsfriskrivningar: 
analogi eller motsatsslut?  

Internationellt finns flera exempel på tvingande lagstiftning avseende skade-
ståndssanktionen i inomobligatoriska förhållanden.271 UTCA är ett exempel 
härpå, men i de nordiska rättsordningarna har liknande reglering av 
kommersiella förhållanden enbart kommit till uttryck i konventionsbaserad, 
tvingande lag på transporträttens område. Regleringen inom detta område 
avser att harmonisera avtalsrätten, men Wilhelmsson menar att reglerna haft 
mycket begränsad inverkan på annat än den speciella avtalsrätt som de avser 
reglera.272 Bakgrunden till detta förhållande kan vara att transporträtten 
karakteriseras genom att den berör i tiden utsträckta tjänster med speciella 
krav på vårdplikt för befraktaren och består av avtal som är nästintill ute-
slutande beroende av skadestånd som sanktion.273 I norsk rättspraxis finns 
uppfattningen att förbud mot ansvarsfriskrivningar inte kan genomdrivas 
utan uttryckligt lagstöd, vilket även skulle förhindra analogitolkningen.274

 
 

Flera rättsfall som prövat giltigheten hos ansvarsfriskrivningar från grov 
vårdslöshet eller uppsåt berör sjörätten. Lundmark hävdar dock att de 
bedömningar som gjorts av frågan inom köprätten i princip följer samma 
riktlinjer.275  En avsevärd skillnad mellan dessa rättsområden är att det inom 
sjörättsområdet sedan länge finns ett välutvecklat ansvarssystem, som byg-
ger på riskfördelning mellan avtalsparterna och noggrant tecknande av sak- 
och ansvarsförsäkringar.276 Reglerna, som återfinns i bland annat 1968 års 
Haag/Visby-regler, anger att redaren fråntas allt ansvar för skada som följer 
av de anställdas fel eller försummelse vid navigering. Redaren tillåts vidare 
att beloppsbegränsa skadeståndsersättningen som kan utgå även då skadan 
orsakats av de anställdas grova culpa eller dolus. Enligt Ramberg ger detta 
upphov till rättssäkerhet, samtidigt som parterna tillåts att på goda grunder 
planera de ekonomiska förutsättningarna för sina verksamheter och erkänns 
viss rätt till avtalsfrihet under de tvingande regelverken.277 Tilläggas ska att 
transportkunden har möjlighet att förhandla fram högre ersättningsgrader än 
de som fastslagits i de skriftliga reglerna, men att detta i princip uteslutande 
sker mot justerat pris. Huruvida denna tilläggsgaranti tecknas eller inte beror 
i första hand på vilken påverkan detta har för premien hos den egna 
försäkringsgivaren. Ramberg menar därför att det i den utsträckning som 
tillägget inte påverkar premien är oskäligt att tillåta försäkringsgivarens 
regressrätt överskrida beloppsbegränsningarna i regelverken.278

                                                
271 Jfr. Hellner; m.fl. (2006), s 235. 

 Synsättet är 

272 Wilhelmsson (2008), s 16. 
273 Jfr. Grönfors (1989), s 57 f. 
274 Rt. 1948 s 370, s 373. 
275 Lundmark (1996), s 58. 
276 Ramberg, (1999), s 385 ff. 
277 Ramberg (1999), s 385 och 387f.  
278 Ramberg (1999), s 387. 
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ett mycket rimligt antagande, då försäkringsgivarna vid annan tolkning 
skulle göra sig en obehörig vinst. Grönfors menar att Haagreglerna utgör 
olämpligt analogiunderlag till den allmänna köprätten, då syftet bakom 
dessa reglers utformning varit att öka värdet för konossement som omsätt-
ningspapper.279

5.3.2 Handelsbruk och standardavtals inverkan  

    

För att kunna bedöma om handelsbruk utgör lämplig tolkningsdata, till 
avtalstolkning och skälighetsbedömning av en ansvarsfriskrivningsklausul, 
är det givetvis viktigt att veta vad som ingår i begreppet. Enligt Gortons och 
Hatzidaki-Dahlströms definition krävs en viss spridning, precision och 
fasthet för att ett förhållande ska vara ett handelsbruk.280 Inom ramen för 
internationella köpavtal är inverkan av handelsbruk särskilt stark.281

 
  

Hellner anser att standardavtal ofta ger god indikation om problemen på 
marknaden och lösningarna därtill. Samtidigt menar han att det är mycket 
oklart i vilken utsträckning dessa avtal kan användas som komplement till 
rättskällor – i form av handelsbruk eller lex mercatoria – avseende 
kontroversiella frågor.282 Uppfattningen stämmer väl med den avvaktande 
inställning som normalt företräds i de nordiska rättsordningarna, vilka anger 
att standardavtal med omfattande tillämpning inom en bransch inte per 
automatik ska betraktas som bindande handelsbruk inom branschen.283 
Bernitz anger att skiljelinjen mellan standardavtal och handelsbruk inte kan 
bestämmas enbart på grundval av avtalens spridning. Han anger att även det 
faktum att det bör gå att ställa krav på att aktörerna inom en viss bransch 
rimligen ska ha kännedom om standardavtalets innehåll, samt att dess 
klausuler normalt accepteras som god sed och efterlevs i denna krets, bör 
beaktas.284 Dotevall och Wilhelmsson menar att välbalanserade agreed 
documents åtminstone bör tillmätas samma utfyllande funktion för ett avtal 
som den dispositiva köprätten.285 Ramberg och Herre resonerar ett steg 
längre och hävdar att standardavtal inom vissa branscher kan få rättsverkan i 
och med sin existens och därmed fungera som handelsbruk.286I norsk rätt 
framhåller Kaasen att ett agreed document med vid spridning, vars ifråga-
satta friskrivningsklausul även finns frekvent representerad i andra 
standardavtal dels talar för att klausulen ifråga motsvarar handelsbruk, dels 
är ett uttryck för att klausulen är resultatet av kommersiella behovs 
rationalitet.287

                                                
279 Grönfors (1989), s 27 f. och 46. 

 I motsats härtill talar att art 1 NL01, trots en mycket vid 
spridning och omfattande godkännande, låter anföra att standardavtalet inte 
utgör handelsbruk. 

280 Gorton och Hatzidaki-Dahlström (2006), s 53.  
281 Ramberg och Herre (2009), s 42 f. 
282 Hellner; m.fl (2006), s 23. 
283 Wilhelmsson (2008), s 76 f. om KKO 1973 II 30. Se även NJA 1985 s 397 II, s 413. 
284 Bernitz (2008), s 55 ff. och 150. 
285 Dotevall (2002), s 444 samt Wilhelmsson (2008), s 6 f. och 76 f. 
286 Ramberg och Herre (2009), s 68 samt Ramberg och Herre (1995), s 161. 
287 Kaasen (2005), s 247. 



51 
 

6 Analys och slutsats 
I inledningen av denna uppsats formulerades frågorna (i) om det är möjligt 
för en säljare i ett kommersiellt avtalsförhållande att med giltig verkan 
ansvarsfriskriva sig från indirekta skador vid grov vårdslöshet och (ii) om 
begreppet grov vårdslöshet kan definieras. Uppsatsens deskriptiva avsnitt 
har behandlat dessa frågors handläggning i svensk, norsk, finsk och engelsk 
rätt. Nedan analyserar författaren rättsförhållandena i de angivna rättsord-
ningarna de lege lata för att avslutningsvis ge sin åsikt de lege ferenda.  

6.1 De lege lata  

6.1.1 Definitionen grov vårdslöshet  
Analysen rörande fastställandet av begreppet grov vårdslöshet i köprätten 
inleds med de nordiska rättsordningarna för att sedan behandla den engelska 
legaldefinitionen. Skälet härtill är likheterna i svensk, norsk och finsk köp-
rätt och den tydliga avvikelse som det engelska legalbegreppet uppvisar.  
 
Att den tidigare köprättsliga definitionen av grov vårdslöshet utelämnades i 
de nya KöpL kan tolkas på flera vis. Den direkta tanken, som företräds av 
Lundmark, är givetvis att den restriktiva tolkningen inte längre gäller i 
nordisk köprätt. Vid närmare eftertanke bör det dock beaktas att gällande 
rätt, i frånvaro av lagtext, i första hand bestäms av rättspraxis och förarbete. 
Med hänsyn till den enhetliga, extensiva bedömning som getts begreppet 
grov culpa i norsk civilrätt, genom samtida norsk rättspraxis, finns goda skäl 
att sluta sig till att norsk köprätt baserar begreppet på en vanlig culpa-
bedömning. I NJA 1979 s 483 som är det enda nordiska, köprättsliga fall 
som författaren hittat som ingående behandlat begreppet grov culpa, be-
dömdes begreppet dock restriktivt. Trots att bedömningen gjordes före 
ikraftträdandet av nya KöpL, tyder syftet att användningen av begreppet 
grov vårdslöshet i lagen ska motverka illojala ageranden, som angavs i de 
svenska förarbetena och även förespråkas i de danska förarbetena, på att en 
restriktiv bedömning av begreppet ännu bör vara gällande i svensk rätt. Med 
hänsyn till att definition av begreppet saknas i lag, rättskällorna på området 
är få och doktrinen splittrad i frågan, finns det även skäl att beakta begrep-
pets definition i övrig svensk civilrätt. Ur denna aspekt torde inte bedöm-
ningen att grov culpa ska jämföras med dolus vara aktuell, då köprätten 
saknar uttryckligt lagstöd för sådan bedömning.288 På grund av att sjörättens 
begrepp utvecklats med hänsyn till omsättning av konossement, är inte 
heller analogin att begreppet grov vårdslöshet endast omfattar egen vårds-
löshet tillämplig på köprätten om inte att parterna avtalat därom.289

                                                
288 Jfr. Bedömningen av begreppet i skadestånds- och försäkringsrätt samt uttalandet i SCC 
60/2000, s 57 i SIAR 2004/2. 

 De 
analogier som eventuellt kan tillämpas på köprätten, inte minst avseende 

289 SOU 1974:83, s 135 och Grönfors (1999), s 131 f. 
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avtal som Metsos leveransavtal som ofta utgör blandavtal som kan vara 
utsträckta i tiden med hänsyn till provkörningar m.m.,290 är de synsätt som 
utvecklats för grov culpa inom entreprenad- och transporträtten. Det vill 
säga att utgångspunkten vid bedömning av grov vårdslöshet i svensk köprätt 
är att det ska röra sig om egen, anställds eller liknandes medvetna risk-
tagande eller yrkesfusk, vilket sammanfaller väl med NJA 1979 s 483 och 
förarbetena till KöpL. Sammantaget framgår att begreppet grov culpa ska 
beaktas mycket restriktivt i svensk köprätt samt att omständigheter i de 
enskilda fallen291

 

 får avgöra hur pass restriktiv bedömningen ska vara. Som 
redan framhållits har språkbarriärer gjort att den finska rätten varit svårare 
att utreda, men vid grundande av finsk rättspraxis och doktrin kan det likväl 
fastställas att begreppet grov vårdslöshet tillämpas med minst lika restriktiv 
inställning i finsk, som i svensk köprätt.   

Det är uppenbart att begreppet grov culpa ges liten betydelse i engelsk rätt, 
då det sammanfaller med enkel culpa i lagtext och rättspraxis. Begreppet 
kommer därför troligen att bedömas extensivt i den vanliga culpabedömning 
som verkar företas för all culpa samfällt. Samtidigt torde Steeles idé, om att 
avtalsparter som vill använda begreppet grov vårdslöshet i engelsk rätt ska 
definiera begreppet i sitt avtal, kunna förändra domstolarnas bedömning av 
begreppet till det striktare, eftersom rättsordningen tillämpar en mycket 
strikt lexikal avtalstolkning.292

 
  

Då uppsatsen behandlar kommersiella avtalsförhållanden, och de undersökta 
avtalens skiljedomsklausuler är typiska för denna marknad, är Rambergs 
och Herres uttalande om skiljenämnders tendens att tillämpa begreppet grov 
vårdslöshet med stor restriktivitet mycket relevant. ICC 14027/EC påvisar 
dock dels att skiljenämnder inte tillåts frångå gällande rätt enligt det lagval 
som intagits i avtalet, vilket i enlighet med avtalsfriheten inkluderar inne-
hållet i parternas avtal, dels att Ramberg och Herres teori inte är fullständig.  
Med beaktande av svårigheterna att få tag i skiljedomar och tron om att 
Ramberg och Herre baserat sina uttalanden på fler källor än uppsatsens 
författare, anses skiljenämndernas restriktiva bedömning utgöra normen, då 
gällande rätt tillåter tolkning av begreppet i det enskilda målet. Detta inne-
bär att en säljare som friskrivit sig från ansvar vid grov culpa, och sedan får 
sitt agerande i avtalsförhållandet bedömt av en skiljenämnd, vanligen bör ha 
en fördel vid bedömning av agerandet som sådant, men troligtvis inte vid 
bedömning av friskrivningsklausulens giltighet då förfarandet grov vårds-
löshet anses ligga nära dolus i den restriktiva bedömningen.  

6.1.2 Friskrivningsklausulen 
Kontroll av friskrivningsklausuler ska huvudsakligen balansera behovet av 
ekonomisk effektivitet och förutsebarhet i kommersiella avtalsförhållanden 

                                                
290 Jfr. att entreprenadavtal också är en form av tjänstavtal och Grönfors (1989), s 57 f. som 
anger att en transportör får utökade omsorgsplikt på grund av dess utsträckning i tiden. 
291 Jfr. NJA 1992 s 130 och NJA 1986 s 61. 
292 Jfr. L’Estrange v Graucob [1934] 2 KB 394 och Photo Production Ltd v Securicor 
Transport Ltd [1980] AC 827. 
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med kraven på skälighet inom avtalsrätten. Detta uppnås dels genom starka 
principer om avtalsfrihet och pacta sunt servanda, dels med beaktande av 
rättvisebehovet i marknadsekonomin och ekvivalensen i avtalet som ger 
båda avtalsparterna anledning att uppfylla sina avtalsförpliktelser.  
 
Friskrivning från indirekta skador är både en ansvarsbegränsning och en 
ansvarsfriskrivning i förhållande till KöpL, då denna lag endast ersätter den 
aktuella skadetypen vid vårdslöshet. Bedömningen blir emellertid inte 
densamma när skadeståndsersättning ska utgå enligt CISG eller SGA, vilka 
anger att det positiva kontraktsintresset ska ersättas vid aktualisering av 
skadeståndsansvaret. I förhållande till dessa lagar är en friskrivning från 
indirekta skador således uteslutande att betrakta som en ansvarsbegränsning. 
Distinktionen är viktigt med hänsyn till de differentierade ståndpunkter som 
rättsordningarna uppvisar till ansvarsfriskrivningar respektive ansvars-
begränsningar.293 Vidare är åtskillnaden viktig vid utformningen av friskriv-
ningsklausulen och för bedömningen om tillägget att friskrivningen även 
ska avse de fall då de indirekta skadorna orsakats av grov culpa påverkar 
villkorets relation till de dispositiva lagarna. För avtal som bedöms i relation 
till KöpL torde en ansvarsfriskrivning från indirekta skador per definition 
avse de indirekta skador som orsakats av grov culpa när avtalet inte anger 
annat. Utfallet för avtal som bedöms i förhållande till CISG eller SGA är 
dock att tillägget om grov culpa i realiteten torde verka som en inskränkning 
av den ansvarsbegränsning som friskrivning från indirekta skador utgör, då 
det i dessa lagar saknas koppling mellan skade- och vållandetypen. Det 
införs då en begränsning av friskrivningen samtidigt som ansvarsbegräns-
ning förvandlas till en ansvarsfriskrivning, då grov culpa ligger inom 
kontrollansvarets omfattning. Trots dessa konstateranden, indikerar utfallen 
i rättspraxis att det alltid är att föredra att i avtalet införa konkret formule-
ring motsvarande avsikten att ansvarsfriskriva sig från indirekta skador även 
vid grov oaktsamhet. Annars finns, med beaktande av handelsbruk och 
standardavtalsnormen att bibehålla ansvar för grov vårdslöshet,294

 

 en över-
hängande risk för att den avsedda avsikten anses alltför främmande eller 
oklar för att kunna ingå i avtalet.  

Slutledningen blir således att den aktuella klausulen måste vara en ansvars-
friskrivning, som bedöms allvarlig vid skälighetsbedömning, i samtliga 
rättsordningarna för att alls kunna anses vara en del av avtalet och medges 
en helhetsbedömning. Utöver rättssystemet som bedömer ansvarsfriskriv-
ningen, skulle även innehållet i de dispositiva skadeståndsreglerna i KöpL, 
CISG och SGA kunna påverka bedömningen. Det får nämligen anses att de 
två senare lagarna utgör ett starkare ställningstagande för skadelidandes rätt 
till kompensation än KöpL, som genom indelningen av direkta och indirekta 
skador valt att ta hänsyn till att även skadevållandens situation kan vara 
prekär. Teorin skulle således kunna vara att det är svårare att friskriva sig 

                                                
293 Jfr. avsnitt 4.1.1 och 4.2.1. 
294 Jfr. NJA 1981 s 1072, s 1075, MR 1998:10, Walters v. Whessoe Ltd and Shell Refining 
Co. Ltd [1960] CA (Civil Division) 6 Build LR 23, Saxén (1995), s 212 och Peel (2007), s 
263. Jfr även utformningen av ansvarsfriskrivningsklausulerna i NL 01 och ORGALIME S 
2000, vilka ofta har påståtts motsvara handelsbruk jfr. not 207 och 286. 
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från skadeståndsansvar i förhållande till CISG och SGA, då dessa lagars 
skadeståndsregler är tydliga uttryck för rättspolitiska ställningstaganden och 
därvid är att betrakta som halvtvingande. Som framgår i 6.1.2.2 gäller denna 
teori inte i engelsk rätt, men i de nordiska rättsordningarna, som i större 
utsträckning erkänner verkan av dispositiva regler, kan CISG skadestånds-
regler stärka ett beslut att ogilla ansvarsfriskrivningar. I denna aspekt bör det 
även beaktas om inte också beslutet att kräva skadeståndsersättning för 
indirekta skador vid vårdslöshet i KöpL är en liknande, mindre kraftfull 
ståndpunkt, då lagen generellt sett minskat säljarens förpliktelser vid avtals-
brott. De dispositiva reglernas effekt vid bedömningen av kommersiella 
avtalsvillkor är däremot omtvistad i doktrin,295

 

  och bör därför inte ensamma 
kunna berättiga en inskränkning av en ansvarsfriskrivning. 

Nedan sammanfattas gällande rätt i de nordiska rättsordningarna kontras-
terat den engelska rättsordningen avseende ansvarsfriskrivningar från indi-
rekta skador vid grov culpa, varvid nationella skillnader i svensk, norsk och 
finsk rätt framhålls.296

6.1.2.1 De nordiska rättsordningarna 

 Redan i denna inledande del av analysen vill 
författaren emellertid uppmärksamma läsaren på att skillnaderna mellan 
svensk och finsk rätts restriktiva inställning till ansvarsfriskrivning från grov 
vårdslöshet jämfört med den engelska rättsordningens mer liberala hållning 
återfinns i rättsordningarnas definition av begreppet grov culpa och de 
nordiska rättsordningarnas fasta syn på att ansvarsfriskrivning från egen 
dolus är ogiltig. Av utredningen framgår trenden att det är svårare att få en 
ansvarsfriskrivning från grov vårdslöshet accepterad i rättsordningar som 
tillskriver detta begrepp en restriktiv tolkning, som ligger nära förbundet 
med rekvisiten för uppsåt, än i de rättsordningar som ger begreppet en 
extensiv tolkning. Skälet bakom sambandet är givetvis att ansvars-
friskrivningen i svensk och finsk rätt per automatik blir mer omfattande än 
de i den engelska rättsordningen. Slutsatsen styrks även av den mellan-
position som norsk rätt intar i frågan. 

Utredningen tyder på att det idag finns en huvudregel om förbud mot 
ansvarsfriskrivning från grov culpa och dolus i de nordiska rättsordningarna. 
Ställningstagandet framgår ur uttalanden om den aktuella huvudregeln i för-
arbetena till den svenska generalklausulen, utgångspunkterna som tagits i 
domstolarna vid bedömning av ansvarsfriskrivningars giltighet, oberoende 
av domslutens utfall, och de resonemangen som förts rörande möjligheter 
till undantag i doktrin. Hade inte huvudregeln i propositionen godtagits som 
gällande rätt, hade varken domstolarna eller doktrinen haft anledning att 
resonera utifrån omständigheter som motiverar avvikelse. Vidare finns 
exempel i nordisk rättspraxis när domstol uttalat att det finns ett generellt 
förbud mot de aktuella ansvarsfriskrivningarna.297

                                                
295 Jfr. Adlercreutz (2002), s 302 och Hedwall (2004), s 89, 140 f. samt 155. 

  Med hänsyn till att dom-
stolarnas bedömning av 36 § AvtL ofta bestäms på grundval av omständig-

296 Jfr. SOU 1974:83, s 83, Wilhelmsson (2008), s 107, Woxholth (2009), s 56, Bernitz 
(2008), s 132 och Giertsen, (2006), s 23 som samtliga anger att alla nordiska rättskällor kan 
användas för att bestämma ett nordiskt lands gällande avtals- och köprätt. 
297 Jfr. MD 1995:33, KKO 1981 II 8, KKO 1993:166 och majoriteten i NJA 1998 s 390. 
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heterna i det enskilda fallet, finns dock anledning att ifrågasätta prejudikats-
värdet av domsluten när bedömningen om ansvarsfriskrivningars ogiltighet 
inte baserats på tvingande lag. Samtidigt har relativt få ansvarsfriskriv-
ningar varit föremål för prövning och än färre utsatts för inskränkningar. 
Skälen bakom detta kan naturligtvis vara flera. Logiskt sett bör förekomsten 
av skiljedomsklausuler och domstolarnas ovilja att ändra kommersiella 
avtalsvillkor ha bidragit till utvecklingen, men det är också möjligt att för-
budet mot ansvarsfriskrivning från grov vårdslöshet inte är så strikt som 
KKO 1993:166, NJA 1998 s 390 och delar av den nordiska doktrinen fram-
hållit. I det följande sammanfattas de omständigheter som anses kunna 
motivera undantag från huvudregeln i relativt jämbördiga, kommersiella 
avtalsförhållanden i de nordiska rättsordningarna. 
 
Sedan ikraftträdandet av 36 § AvtL, som påstås vara förbudsregelns 
starkaste stöd, finns exempel på accepterande bedömningar av ansvars-
friskrivningar som endast avsett arbetstagares grova culpa eller dolus i 
svensk och norsk rättspraxis.298 Bedömningen att det ska vara möjligt att 
friskriva sig från ansvar för anställds grova vårdslöshet även i köpavtal, som 
företräds i doktrin,299 överrensstämmer med förarbetena till SkL och möjlig-
heterna för genombrott som finns i sjörätten, men inte med de motsvarande 
ansvarsbegräsningarna i landvägs- och flygtransporträtt.300 Författaren anser 
– i motsats till Grönfors – att analogitolkning till såväl sjörätten som övrig 
transporträtt är möjlig beroende av hur köpavtalet ifråga utformats. Förut-
sättningarna för analogitolkning till sjörättens ekonomiskt effektiva regle-
ring är att det ekonomiska syftet reflekteras i resultatet. Skälen som rätt-
färdigar sådan analogitolkning till köprätten kräver viss utveckling och kan 
sammanfattas i tre led: tydlighet, sakligt motiverad avvikelse från den 
dispositiva rätten och bibehållen ekvivalens i avtalsförhållandet.301

 
  

Kravet på tydlighet i ansvarsfriskrivningens lydelse representerar den grund-
läggande förutsättningen att de kommersiella parterna åtminstone i teorin 
getts möjlighet att utnyttja rätten till medveten riskfördelning. Det vill säga 
att klausulen förts in i avtalsförhållandet till följd av förhandling och att de 
båda accepterat klausulen genom fullt informerade beslut. Med beaktande 
av att kommersiella parter antas ha styrka att tillvarata sina rättigheter, bör 
sådana omständigheter bekräfta att införandet av ansvarsfriskrivningen gett 
likvärdiga fördelar för båda avtalsparterna i förhållande till deras behov. 
Detta kan sammanfattas som huvudskälen till att de nordiska rättsord-
ningarna tillåter en större avtalsfrihet i kommersiella avtal.302

                                                
298 Jfr. Rt. 1994 s 626 och minoriteten i NJA 1998 s 390. 

 Något skäl till 
domstolarnas ingripande vid sådan medveten riskfördelning som upprätt-

299 Kaasen (2005), s 249, Ramberg (1999), s 389, Hov och Høgberg (2009), s 402, Hov 
(2002), s 285 samt Lundmark (1996), s 134 f. 
300 Se Art 29 CMR, art 26-27 Montrealkonventionen och 9 kap 4 § SjöL. 
301 Jfr. NJA 1979 s 483, minoriteten i NJA 1998 s 390, Rt. 1994 s 626, prop. 1975/76:81, s 
165, Woxholth (2009), s 362 f. om Rt. 1987 s 1486, Ramberg (1999), s 384 ff., Hellner; 
m.fl. (2006), s 236, Kaasen (2005), s 258 och Saxén (1995), s 211.  
302 Jfr. Prop 1975/76:81, s 49 och 144 samt SOU 1974:83, s 128 och 178, NJA 1979 s 483, 
s 515, NJA 1988 s 230, s 236 och KKO 1994:13 och Giertsen (2006), s 16 f. 
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håller ekvivalensen i avtalet och är motiverad borde därför inte uppstå om 
avtalet är individuellt framförhandlat eller ett agreed document.  
 
Eftersom skadeståndsreglerna i KöpL och CISG får anses vara resultaten av 
rättspolitiska ställningstaganden, och därmed är att betrakta som halv-
tvingande den bemärkelse som begreppet används i avsnitt 2.3.1.1, krävs det 
att den som vill göra avsteg därifrån kan motivera sitt beslut. Som framgått 
är de kommersiella parternas avvikelse normalt ekonomiskt motiverad. Att 
ett sådant motiv godkänns i de nordiska rättsordningarna framgår av bland 
annat Rt. 1994 s 626, NJA 1958 s 373, NJA 1979 s 483 och minoriteten i 
NJA 1998 s 390 och får även anses framgå av att ländernas avtals- och 
köprätters uppbyggnad avser att främja ekonomiskt effektiva marknader. I 
förhållande till ansvarsfriskrivningen för indirekta skador vid grov vårds-
löshet kan författaren urskilja tre faktorer, som gör att den omvända 
riskfördelningen leder till ekonomiska fördelar. För det första är kostnaden 
och risken för att indirekta skador uppstår lättast att överblicka för 
skadelidande, vilket gör att försäkring mot denna risk – genom före-
byggande av risk eller tecknande av faktisk försäkring – blir billigast för 
skadelidande. Den vinst som säljaren gör genom minskade kontroll- och 
försäkringskostnader reflekteras i priset för hela transaktionen, om köparen 
kan försäkra risken. Det andra skälet framhålls av Metso: den risk som 
säljaren har för de indirekta skadorna är oproportionerlig i förhållande till 
köpeskillingen.303 Motsvarande resonemang för engelsk domstol i Photo 
Production Ltd v Securicor Transport Ltd, och kan förklaras av att avtal helt 
kan utebli om ena parten anser sig utsatt för en alltför stor förlustrisk genom 
att ingå avtalet. En tredje anledning är det mått av förutsebarhet som 
riskfördelningen ger båda avtalsparterna – med hänsyn till parternas förbätt-
rade möjligheter att överblicka avtalsriskerna . Denna förutsebarhet, som har 
ett ekonomiskt värde i sig själv i verksamhetsplaneringar, bör anses vara ett 
sakligt skäl vid grov culpa hos arbetstagare eller annan i liknande ställning, 
då båda avtalsparterna har svårt att överblicka dessa beteenden.304

 

 Däremot 
torde det krävas mycket speciella omständigheter för att vinna framgång 
med ett påstående om att parternas förutsebarhet ökar om köparen ansvarar 
för risken att säljarens bolagsledning eller liknande handlar grovt vårdslöst, 
då det är naturligt att säljaren är bäst utrustad för att hindra sådan situation.  

Ett minsta krav för att ekvivalensen ska anses bibehållen i ett avtal med 
ansvarsfriskrivning, som styrs av någon av de nordiska rättsordningarna, är 
att båda parterna får ta del av den ökade kvasiränta som erhålls i avtals-
förhållandet genom ansvarsfriskrivningen. I förhållandet då köparen ska 
bära risken för indirekta skador vid säljarens grova culpa, krävs att denne 
kompenseras sin utvidgade risk genom ett lägre pris eller andra motsvarande 
                                                
303 Av förståeliga skäl måste Metsos prissättning förbli sekretessbelagd. Samtidigt ger 
DN.se artikel Strejknotan 100 miljoner per dygn, som i samband med årets ”Pappersstrejk” 
meddelade att de tolv pappersbruk som gått i strejk orsakade förluster om 100 miljoner 
SEK per dygn i bara exportförluster, en tydlig bild av den risk som leverantören till dessa 
bruk har för indirekta skador. 
304 Jfr. Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd [1980] AC 827, s 832 f., SCC 
60/2000, s 54 f. i SIAR 2004/2 samt majoriteten i NJA 1998 s 390 som tvingas acceptera 
ansvar för anonym dolus för att kunna rättfärdiga sitt domslut. 
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avtalsfördelar. Även köparens kvarvarande påföljdsrättigheter mot den 
friskrivande säljaren, och även mot andra skadeståndsskyldiga,305 måste 
betraktas som en del av balansen i avtalet,306

 

 då en säljare som saknar 
incitament att uppfylla sina avtalsförpliktelser inte är bunden av avtalet på 
samma vis som sin motpart, vilket är ett klart bevis för bristande ekvivalens. 

Som framgått av avsnitt 6.1.2 inverkar även legaldefinitionen av grov vårds-
löshet på bedömningen av huruvida en friskrivning därifrån anses alltför 
långtgående. Med hänsyn härtill bör även den händelse att det styrkta grova 
vållandet ligger nära gränsen till enkel culpa betraktas som ett skäl för 
undantag, då ansvarsfriskrivning vid enkel culpa godtas. Då skadetypen 
indirekt skada är svårförutsebar för annan än skadelidande, måste även det 
faktum att Metsos önskan är att införa just en sådan begränsad ansvars-
friskrivning, som endast undantar ansvaret för indirekta skador, anses vara 
förmildrande – se avsnitt 4.1.2.2 – vid bedömningen av klausulens giltighet.  
 
Författarens syfte har varit att belysa förhållanden som anses kunna påverka 
bedömningen av ansvarsfriskrivningsklausuler, så som förmildrande om-
ständigheter eller godtagbara skäl till avvikelse från huvudregeln i de 
nordiska rättsordningarna. Avsikten har dock inte varit att fastslå definitiva 
undantag från förbudet mot ansvarsfriskrivningar från grov culpa, utan att 
ge underlag till den helhetsbedömning som såväl 36 § AvtL och nationell 
avtalstolkning som internationellt handelsbruk förespråkar vid bedömning 
av ansvarsfriskrivningsklausuler i varje enskilt köpavtal.307 Kravet på 
individuell skälighetsbedömning måste vidare vara det yttersta beviset för 
att huvudregeln inte ska betraktas som absolut. Sammantaget finner 
författaren således att förbudet mot ansvarsfriskrivning vid grov vårdslöshet 
i de nordiska rättsordningarna ska betraktas som en stark presumtion, men 
att denna kan genombrytas av tydligt formulerade friskrivningar från grov 
culpa i kommersiella köpavtal, när undantaget motiveras av godtagbara skäl 
och det ännu existerar ett acceptabelt mått av ekvivalens mellan parternas 
avtalsförpliktelser. Det faktum att NSAB 2000 och ALOS 05 båda 
innehåller klausuler som friskriver säljaren från skadeståndsansvar för 
indirekta skador vid grov culpa förändrar inte rättsläget, eftersom ansvars-
friskrivningarna i dessa standardavtal skulle kunna åsidosättas som oskäliga 
även om de skulle utgöra handelsbruk.308

 
 

Svensk rätt 
NJA 1958 s 373 och NJA 1998 s 390, som båda prövat frågan om ansvars-
friskrivning från principalansvar vid anställds uppsåt, skiljer sig åt då det 
tidigare fallet gällde sjörätt och det senare gällde annan transporträtt. De 
olika utfallen kan därmed antas vara effekter av möjligheten till genombrott 

                                                
305 Jfr. bl.a. SOU 1974:83, Hellner; m.fl. (2006), s 125 och Saxén (1995), s 171 och 212 ff. 
som menar att skadeståndslidande kan ha tillräckligt skydd för avtalet genom kanalisering. 
306 Jfr. Wingull-principen och Lundmark (1996), s 145 f.  
307 Prop. 1975/76:81, s 51 och 135, Adlercreutz (2002), s 299, Saxén (1995), s 211, Kaasen 
(2005), s 258, Giertsen (2006), s 211 f. och art 7.1.6  UPICC. Se även Hedwall (2004), s 
135 ff. som anger att UPICC ska betraktas som internationellt handelsbruk. 
308 Jfr. 36 § norska AvtL, 3 § svensk och finsk KöpL samt Lundmark (1996), s 35 f. och 40. 
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från förbudet mot ansvarsfriskrivningar i sjörätt för en anställds agerande, 
vilken inte finns i annan transporträtt. Även om detta är troligt, så ger det 
varken en förklaring till minoritetens utläggning i NJA 1998 s 390 eller 
ledning för hur ansvarsfriskrivning från grov vårdslöshet ska behandlas i 
svensk köprätt. Det bör vidare framhållas att de båda rättsfallen endast ger 
en indikation på hur friskrivning från egen och annans grova culpa kommer 
att bedömas och inte ger säker ledning i frågan, då de prövade giltigheten av 
ansvarsfriskrivning från allställds uppsåt. Detta gäller trots domstolarnas 
uttalande om grov vårdslöshet, då dessa skedde in obiter. Med spretig rätts-
praxis, och i frånvaron av anvisande lagtext på rättsområdet, är det faktum 
att förarbetena till 36 § AvtL i klartext angivit att förbudet endast är avsett 
att vara en huvudregel ett tydligt tecken på att förbudet mot ansvarsfriskriv-
ning vid grov vårdslöshet endast ska betraktas som en stark presumtion i 
svensk rätt, som kan genombrytas i kommersiella köpavtal. Denna slutsats 
stödjer även minoritetens resonemang i NJA 1998 s 390 och viss doktrin.309

 
 

Med hänsyn till partskonstellationen ska de aktuella standardavtalen SSG 
och NL 01 bedömas enligt svensk rätt.310 Detta innebär att Metso har 
relativt goda förutsättningar att föra in en giltig ansvarsfriskrivningsklausul 
från in-direkta skador vid grov vårdslöshet i avtalen. Härvid måste dock det 
faktum att bolaget är en av två världsledande leverantörer av de aktuella 
varorna och tjänsterna betraktas som en försvårande omständighet. 
Domstolarna kommer nämligen noga granska om Metso utnyttjat sin 
marknadsställ-ning.311

 

 För att Metso ska kunna lita på 
ansvarsfriskrivningen, är det därför viktigt att den är tydlig, framförhandlad 
mellan parterna som ett led i en rättsekonomiskt motiverad riskfördelning – 
klausulen om försäkringsskydd i avtalet med SCA styrker sådant 
förhållande – och bevarar balansen i avtalet. En viktig aspekt är därmed att 
avtalet ger motparten rätt att åberopa på-följder av Metso, som har sådan 
karaktär att Metso ges större incitament att fullfölja sina avtalsförpliktelser 
än att inte göra det, samt att skadeståndet som utgår för indirekta skador ger 
skadelidande köpare ett fullgott skydd. En förutsättning är således att Metso 
släpper vissa av de andra påföljds-begränsningar som ingår i avtalen idag.  
En utformning av avtalat enligt ovannämnda kriterier borde ge Metso god 
anledning att lita på ansvars-friskrivningens rättsverkan om en anställd 
genom grov culpa orsakar skadan. Rättsläget är däremot osäkert om de 
indirekta skadorna är en följd av bolagsledningens grova culpa. Detta är en 
risk som det bör tas höjd för vid avtalsförhandlingen antigen genom att ännu 
fler fördelar överförs till köparen än vid ansvarsfriskrivning från 
principalansvaret, i de redan relativt sett köparvänliga avtalen, eller att 
friskrivningen gör undantag för de fall då skada orsakats av 
bolagsledningens grova culpa.   

 

                                                
309 Se t.ex. Ramberg (1999), s 389 och Lundmark (1996), s 134 f. 
310 SSG anger att köparens lands lag gäller och SCA är svenska, medan NL 01 anger att 
säljarens lands lag gäller och Metso Paper AB är som är svenska ingår i en finsk koncern. 
311 Jfr. Avsnitt 4.5, SOU 1981:31, s 97, SOU 1974:83, s 149, prop.nr.5 (1982-1983), s 10, 
Wilhelmsson (2008), s 7 samt Ramberg och Herre (2005), s 271. 
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Finsk rätt 
Med reservationen som lyfts fram tidigare, avseende de språkliga hinderna 
att ge fulltäckande svar om gällande finsk rätt, anser författaren att denna 
rättsordning utmärker sig som den mest restriktiva mot ansvarsfriskrivning 
från grov oaktsamhet i utredningen. De generella aspekter som framhållits 
rörande undantag som kan bryta presumtionen om förbud mot ansvars-
friskrivning från grov vårdslöshet i nordisk rätt, som haft störst stöd i norsk 
och svensk rätt, gäller visserligen också i finsk rätt med hänsyn till att de 
nordiska rättsordningarna accepterar sina grannländers köp- och avtals-
rättsliga rättskällor i det egna rättssystemet. Utgångspunken är dock att de 
utländska rättskällorna får ett sekundärt tolkningsvärde. Sammantaget är 
därför utsikterna för att undantagen ska uppväga det faktum att finsk 
domstol flera gånger312 ogillat ansvarsfriskrivningar från grov vårdslöshet, 
även då skadan orsakats av arbetstagare,313

 

 ansenligt små i finsk rätt. Att 
Saxén hävdat att ekonomiska aspekter borde ge upphov till en mer gillande 
inställning av ansvarsfriskrivningsklausuler i finska domstolar kan inte 
ensamt ändra gällande rätt på området.  

Att införa en klausul som fråntar Metso ansvar för indirekta skador vid grov 
oaktsamhet i avtalet med Stora Enso, som styrs av finsk rätt, skulle därför 
vara en olycklig konstruktion. Styrkan i förbudspresumtionen i finsk rätt 
leder till att Metsos risktagande vid förlitande till en sådan friskrivnings-
klausul i denna avtalssituation skulle vara alltför omfattande. Detta förhål-
lande torde inte ens kunna kompenseras av att ansvarsfriskrivningen hade 
varit ett resultat av en individuellt förhandlad, medveten riskfördelning 
mellan två stora, jämbördiga kommersiella aktörer, som gett båda avtals-
parterna jämförbara avtalsfördelar. Slutsatsen cementeras genom att finsk 
rätt definierar begreppet grov culpa mest restriktivt i utredningen i och med 
de nära jämförelserna med uppsåt.314

 
  

Norsk rätt 
Med utgångspunkt i Rt. 1936 s 272 borde all friskrivning från grov culpa 
accepteras i norsk köprätt, då dess KöpL inte innehåller några begräns-
ningar avseende ansvarsfriskrivningar. Huruvida rättsfallet, från en tid då 
avtalsfriheten var betydligt starkare i Norge än idag, ännu ska tillmätas fullt 
tolkningsvärde borde dock vara tveksamt. Enligt Rt. 1994 s 626 och Rt. 
1948 s 370, vilka accepterade ansvarsfriskrivningar vid uppsåt respektive 
grov vårdslöshet i frånvaron av tvingande lag, kan uppfattningen från äldre 
rättspraxis verka fortleva än. Det finns dock en förklaring till båda dessa 
domslut: Rt. 1994 s 626 omfattas av undantaget att friskrivning från ans-
tällds dolus eller grova culpa tillåts i sjörätten. Medan avtal mellan 
näringsidkare och privatperson i Rt. 1948 s 370 bedömdes före införandet 
av generalklausulen om oskäliga avtalsvillkor i norsk rätt.  
 

                                                
312 Jfr. KKO 1981 II 8, KKO 1993:166. 
313 Uttalandet i KKO 1983 II 91. 
314 Jfr. Saxén (1995), s 28. 
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I övrigt visar utredningen att norsk rätt i princip intar en inställning i paritet 
med den svenska rörande ansvarsfriskrivning från indirekta skador vid grov 
vårdslöshet i köprätten. Skillnaden är att den alltmer tillåtande utvecklingen 
avseende avtalsinnehåll i kommersiella avtal i modern tid verkar vara längre 
framskriden i Norge än i dess nordiska grannländer. Detta visar sig särskilt i 
att såväl skiljedoms- och rättspraxis som doktrin konstaterat att ansvars-
friskrivningar från principalansvar vid allt vållande mellan culpa och dolus 
per automatik är giltiga i Norge. En ansvarsfriskrivning från indirekta ska-
dor vid grov vårdslöshet och uppsåt i norsk rätt är således i princip garan-
terade att få rättsverkan, om den utesluter skador som uppstått till följd av 
friskrivande bolagslednings grova vårdslöshet eller uppsåt. Kaasens före-
språkande av utvidgning av rätten till friskrivning från principalansvar till 
godkännande av ansvarsfriskrivning från egen grov vårdslöshet i entre-
prenadavtal med hänvisning till Rt. 1994 s 626, är också ett tecken på en 
mer generös inställning till riskfördelning genom avtalsfriheten än vad som 
uppvisas i svensk och finsk rätt. Det finns därmed goda utsikter för att få en 
generell ansvarsfriskrivning från indirekta skador vid grov vårdslöshet (när 
begreppet tolkas i enlighet med den norska legaldefinitionen) erkänd i avtal 
om vara och tjänst, så som de som Metso tillämpar, i norsk rätt.    

6.1.2.2 Engelsk rätt 
I engelsk rätt är utgångspunkten en annan, och avgörande för rättsverkan av 
en ansvarsfriskivning från indirekta skador vid grov vårdslöshet är många 
gånger om klausulen inkorporerats i det kommersiella avtalet. Kraven för att 
så ska ha skett kan sammanfattas genom att tydliga formuleringar har gett 
skadelidande en reell möjlighet att förutse vilka risker som är förknippade 
med avtalets ingående. Om den tydligt formulerade friskrivningsklausulen 
motsvarar partsviljan eller omintetgör avtalsekvivalensen visade sig däremot 
vara irrelevanta bedömningsfaktorer i L’Estrange v. Graucob. Det bör så-
ledes anses relativt enkelt att genomdriva en friskrivningsklausul av önskat 
slag i engelsk rätt. En förutsättning är emellertid att avtalsparterna förstår 
omfattningen av legalbegreppen indirekt skada och grov vårdslöshet i 
engelsk rätt och därmed har möjlighet att utforma friskrivningsklausulen 
och avtalsdefinitionerna för begreppen med den exakthet som den strikt 
lexikala, engelska avtalstolkningen kräver. Vidare är det en förutsättning att 
friskrivningarna inte står i motsatsförhållande till UCTA:s tvingande regler. 
Den sammantagna bedömningen är således att huvudregeln för ansvars-
friskrivning från indirekta skador vid grov culpa i engelsk rätt är den direkta 
motsatsen till de nordiska rättsordningarnas. Det framgår nämligen att det 
finns en presumtion, som kan brytas med hänsyn till fallspecifika omstän-
digheter,315 för att ansvarsfriskrivningar med klar lydelse som exkluderar 
friskrivning från personskador vid vårdslöshet är giltiga med hänsyn till 
avtalsfriheten i kommersiella avtalsförhållanden.316 Presumtionen styrks 
vidare av att riskfördelningen leder till försäkringsekonomiska fördelar i 
avtalet och upprätthåller en balans mellan avtalsparternas förpliktelser.317

 
 

                                                
315 Jfr. George Mitchell (Chesterhall) Ltd v Finney Lock Seeds Ltd [1983] 2 AC 803 
316 Jfr. Lawson (2005), s 186 och 189. 
317 Jfr. Art 11 UCTA och Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd [1980] AC 827. 
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Samtidigt som det ter sig lättare att få en ansvarsfriskrivning från indirekta 
skador accepterad i engelsk rätt än i de nordiska rättsordningarna, finns 
nackdelar med att låta engelsk rätt styra ett avtal för att ge den aktuella 
friskrivningsklausulen giltighet. För det första innebär engelsk rätts strikt 
lexikala tolkning stora kostnader för utformandet av kontraktet. För det 
andra omfattar begreppet grov vårdslöshet fler förfaranden för det fall att 
begreppsdefinitionen och friskrivning därifrån misslyckas, då rättsordningen 
uppfattar skillnaden mellan begreppen enkel och grov culpa som en om 
grader utan större differenser. För det tredje erkänner SGA och den engelska 
rättspraxisen därtill omfattande vidd av skadeståndsberättigade skador.318

6.2 De lege ferenda 

 
Om ena avtalsparten är brittisk kan friskrivningen för det fjärde aldrig avse 
personskador, vilka normalt omfattas av det utomobligatoriska produkt-
skadeståndsansvaret i svensk och finsk KöpL samt i CISG. Slutligen ska det 
uppmärksammas att engelsk rätt kan vara obekant såväl för avtalsparterna 
som för det forum som enligt avtalet ska lösa tvist gällande avtalet mellan 
parterna. Risken är således att rättstillämparen omedvetet kan komma att 
falla tillbaka på nationella rättskällors lösning av problematiken.   

I denna del av analysen kommer de förändringar som författaren anser vara 
lämpliga inom uppsatsområdet att behandlas. Detta innebär att bristerna i 
gällande rätt avseende ansvarsfriskrivning från indirekta skador vid grov 
vårdslöshet analyseras, medan det faktum att det är svårt att definitivt fast-
ställa legalbegreppet grov vårdslöshet och att det således kan variera från 
situation till situation godtas som det lämpligaste rättsläget.    
 
Kommersiella aktörer har normalt endast ett intresse och det är vinst. Detta 
intresse uppnås mest effektivt om avtal tillåts ha den riskfördelning som 
parterna önskar och skänker parterna förutsebarhet. I dessa intressen ligger 
syftet bakom avtalsprinciperna om avtalsfrihet och pacta sunt servanda. Vid 
förekomsten av mycket omfattande ansvarsfriskrivningsklausuler finns risk 
för att dessa principer hamnar i motsatsförhållande till varandra, då ekvi-
valensen mellan parternas avtalsförpliktelser, samt mellan avtalsbrott och 
påföljd, rubbas till den grad att ena parten i princip inte har något incitament 
att uppfylla sina avtalsförpliktelser. Under sådana förhållanden kan avtals-
friheten sägas ha tagit ut verkan av pacta sunt servanda. Förhållandet är inte 
eftertraktat och just därför krävs det viss reglering av avtalsfriheten. Den 
beskrivna risken är i ett avtal mellan jämbördiga näringsidkare, som antas 
kunna tillvarata sina egna rättigheter i förhandling med andra kommersiella 
aktörer, likväl relativt obetydlig. Det kan därför ifrågasättas om ett avtals-
villkor som medvetet tagits in i ett avtal mellan dessa parter överhuvudtaget 
bör jämkas eller ogiltigförklaras. Resonemanget om indelningen av friskriv-
ningsklausuler i grupper nedan tydliggör förhållandet. 
 
Utgångspunkten i samtliga de undersökta rättssystemen är att inskränk-
ningar i jämbördiga kommersiella avtalsförhållanden ska ske med iakttagan-
                                                
318 Se avsnitt 2.2.3. 
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de av stor försiktighet, men att ingrepp får ske. Med hänsyn till att avtals-
rätten och handeln är beroende av såväl avtalsfriheten som pacta sunt 
servanda anser författaren att utgångspunkten som sådan är god, då de totala 
effekterna av vissa avtalsvillkor, så som ansvarsfriskrivningar, kan vara 
svåra att förutspå även om de ingåtts med parternas fulla medvetande. Sam-
tidigt finns anledning att kritisera hur de olika rättsystemens lagstiftare och 
rättstillämpare valt att hantera problematiken. Bland de undersökta rättsord-
ningarna, är det endast den engelska rätten som i lag har en yttersta gräns för 
vilka sorters ansvarsfriskrivningar som inte kan godtas av rättsordningen. 
Även om detta innebär att kommersiella parter är helt förhindrade att fördela 
risken för personskador och dödsfall som orsakats av vårdslöshet sins-
emellan, är lösningen att betrakta som en föregångare. Genom lagstiftningen 
ges avtalsparterna förutsebarhet om vad som är möjligt att avtala fritt om. 
Denna förutsebarhet uppstår däremot inte genom varierande tillämpning av 
avtalstolkning och generalklausuler, som bygger på vaga uttalanden i för-
arbeten och äldre praxis i domstolarna. Lösningen i engelsk rätt är därför att 
föredra avseende de friskrivningsklausuler som med säkerhet aldrig kan 
komma att accepteras av rättsordningen. Om de svenska och finska rättsord-
ningarna, i motsats till författarens uppfattning, anser att ansvarsfriskrivning 
från indirekta skador vid grov vårdslöshet per automatik är ogiltig, bör detta 
således intas i lagtext. Samma rekommendation gäller för det fall att norsk 
rätt inte kan acceptera ansvarsfriskrivningar från egen grov vårdslöshet och 
att den engelska rättsordningen vill utvidga förbuden för friskrivnings-
klausuler.  
 
Med hänsyn till att det verkar finnas en del omständigheter som medger 
ansvarsfriskrivning från indirekta skador även vid grov vårdslöshet i samt-
liga de undersökta rättsordningarna, finns också ett behov av att införa 
bedömningsnormer i lagtext som mer exakt definierar vad domstolen ska 
beakta vid bedömning av den aktuella ansvarsfriskrivningens (och även 
andra svårbedömda friskrivningsklausulers) giltighet. Även ur denna aspekt 
bör de nordiska rättsordningarna ta lärdom av den engelska. Tilläggas ska 
dock att även UCTA:s generalklausul (art 11) skulle behöva vidareutvecklas 
med kompletterande bedömningsfaktorer. En sådan utfyllnad av general-
klausulerna, eller införandet av en ny lag gällande friskrivningsklausuler, 
hade minskat den förvirring som finns inom gällande rätt på området idag 
och medgett mer enhetliga bedömningar i praxis. 
 
De undersökta rättsordningarna är nämligen överens om att ansvarsbegräns-
ningar ska utsättas för färre domstolsingrepp än ansvarsfriskrivningar. 
Frågan är därför varför säljares förutsebarhet anses viktigare vid en belopps-
begränsning till köpeskillingen än vid friskrivning från indirekta skador 
orsakade av grov vårdslöshet, när det är uppenbart att ingetdera av fallen 
kommer att sätta köparen i samma position som om säljarens avtalsförp-
liktelser skulle ha uppfyllts. Svaret ligger troligen i den ersättning som är 
möjlig att erhålla vid mindre fel när hävning av avtalet inte är aktuellt. 
Beloppsbegränsningen sätter då köparen i en förmånligare situation i vilken 
ersättning för alla skadetyper kan krävas. I engelsk rätt sammanfaller 
bedömningen med att säljaren inte ska utsättas för en risk som är opropor-
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tionerlig till köpeskillingen, varför denne ska ha rätt att begränsa sitt ansvar 
till ett rimligt belopp (som åtminstone motsvaras av det negativa kontrakts-
intresset).319 Intressantare är dock att Wingull-principen tillåter fullständig 
uteslutning av skadeståndsansvaret och övriga påföljder, om ett avtal inne-
håller rätt för köparen att få felet avhjälpt om felet går att avhjälpa. Detta 
innebär att en mycket vidlyftig friskrivning som inskränker alla, utom en av 
köparens legala rättigheter vid kontraktsbrott, godkänns under benämningen 
ansvarsbegränsning. Någon anledning att inte erkänna ansvarsfriskrivning 
från indirekta skador vid grov vårdslöshet, som inskränker köparens rättig-
heter långt mindre, sett i förhållande härtill hittar inte författaren. Än mindre 
anledning finns att ha en huvudregel som ogiltigförklarar ansvarsfriskriv-
ningar från grov culpa i svensk rätt, när domstolarna i två fall320 tillåtit 
fullständiga påföljdsfriskrivningar. Håstad och Lundmark har framhållit att 
effekterna av avtalsvillkor som innehåller begränsningar av säljarens ansvar 
är lättare att överblicka för köparen än ansvarsfriskrivningar. Härom mot-
sätter författaren sig, då det avser en individuellt förhandlad, tydlig ansvars-
friskrivning från indirekta skador vid grov vårdslöshet som motsvarar en 
medveten riskfördelning i ett kommersiellt avtalsförhållande, då köparen 
som huvudregel är den som har mest information om sina skaderisker och 
därmed kontrollmöjlighet över de indirekta skadorna.321

 

 Det finns således 
skäl att ta fasta på författarens uttalande att uppdelningen i ansvarsfriskriv-
ning och ansvarsbegränsning inte ska betraktas som en strikt kategorisering, 
vilket även framgår i ogillandet av beloppsbegränsningen i MD 1995:3, utan 
att friskrivningsklausuler borde bedömas utifrån de individuella omständig-
heterna i varje enskilt fall.   

Samtidigt som UCTA är en förebild i fråga om klara direktiv för bedöm-
ning av friskrivningsklausuler, finns flera inslag i engelsk rätt som gör 
rättsordningen till ett mindre attraktivt lagval för de kommersiella aktörer 
som vill införa en ansvarsfriskrivningsklausul rörande indirekta skador vid 
grov vårdslöhet. De verkliga nackdelarna är de engelska domstolarnas frek-
venta tillämpning av avtalstolkning, vacklande inställning till begreppet 
indirekt skada och vårdslöshet, samt den strikta tolkningen av ordalydelsen. 
Med beaktande härav kommer avtalsparterna att ha mycket höga kontrakts-
kostnaderna, utan att ges en godtagbar garanti för att partsviljan inte kan 
komma att bli förbisedd genom den strikta lexikala avtalstolkningen och 
bedömningarna av legalbegreppen. Författaren vill därför slutligen fram-
hålla att det även vore att föredra om de engelska domstolarna tog efter de 
nordiska och frångick den dolda kontrollen till förmån för skälighets-
bedömningarna i UCTA och införde mer enhetliga bedömningar av indirekt 
skada och grov vårdslöshet. Med dagens rättstillämpning riskeras nämligen 
såväl parternas åsyftade riskfördelning som dess förutsebarhet att undantas i 
de engelska domstolarna.  
 

                                                
319 Jfr. Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd [1980] AC 827, s 832 f. 
320 Se NJA 1988 s 230 och NJA 1975 s 545. 
321 Jfr. SOU 1981:31, s 89 f., Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd [1980] AC 
827, s 832 f., Håstad (2009), s 197 f. och 210, Routamo (1987), s 214 f., Lundmark (1996), 
s 77 och Åslund (1991), s 26 f. 
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