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Summary 

A written agreement between two parties is a guarantee for the basic contract law 

principal that agreement shall be upheld. Exemption clauses are frequently present 

as core parts of the general terms of agreement. The contents of a standard 

contract can be completely dominated by such clauses. What legal effect do 

exemption clauses have? Do exemption clauses generally have any importance in 

a contract’s validity? 

A comprehensive assessment of the background of the contract is required to 

ascertain whether an exemption clause with legal effect limits or excludes parties’ 

freedom of action. It is difficult, perhaps impossible, through the aid of a universal 

definition to create a sharp delimitation of exemption clauses from other terms of 

contract. 

The main purpose of the exemption clause is to limit liability or an obligation 

prior to that a responsibility has been determined. The fact that exemption clauses 

primarily involve limits to the liability which would have been present through the 

application of optional contract law creates a need for Society to limit the use of 

such clauses. The system of standard contract law is built on using freedom to 

contract as far as possible to exclude optional provisions to the benefit of the 

clauses of standard contracts. 

It has been established through case-law that an exemption clause drawn up by 

equal commercial parties is a conscious risk. One can easily draw the conclusion 

that it is permissible that the responsibility for delays and errors in commercial 

contracts is modeled in other ways than through the optional sales law, as long as 

the solutions maintain a reasonable balance between parties and the exemption 

clause does not entail gross negligence. In general it is advised that the one who 

seeks to create lasting juridical exemption clauses should use a clear language, 

exercise balance between the parties’ rights and obligations and have the ability to 

objectively motivate the contract design.  
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Sammanfattning 

Det skriftliga avtalet mellan två parter är en garant för den grundläggande 

avtalsrättliga principen om att avtal skall hållas. Friskrivningsklausuler 

förekommer ofta som en central del i de allmänna avtalsvillkoren. Innehållet i 

standardavtal kan helt domineras av sådana klausuler. Vilken betydelse har de 

med avseende på friskrivningsklausulers rättsverkan. Har friskrivningsklausuler 

generellt någon betydelse i avtals hållbarhet?   

Det är först vid en samlad bedömning av avtalssituationen, som det går att avgöra 

om friskskrivningen med rättslig verkan begränsar eller utesluter parternas 

handlingsutrymme. Det är svårt för att inte säga omöjligt att genom någon 

allmängiltig definition åstadkomma en skarp avgränsning av 

friskrivningsklausuler gentemot övriga avtalsvillkor.  

Friskrivningsklausulens centrala moment är att den avser att på förhand, innan 

ansvaret aktualiserats inskränka ett ansvar eller en förpliktelse i förhållande till 

vad som annars skulle ha gällt. Det faktum att friskrivningsklausuler framförallt 

innebär inskränkningar i det ansvar som skulle gällt enligt dispositiv rätt ger 

samhället behov av att kontrollera användandet av friskrivningsklausuler. 

Standardavtalssystemet bygger på att utnyttja avtalsfriheten så långt det går till att 

avtala bort dispositiva regler till förmån för standaravtalens klausuler.  

I rättspraxis har det framkommit att friskrivningsklausuler upprättade av 

jämställda kommersiella parter är ett medvetet risktagande. Det är lätt att dra 

slutsatsen att det är godtagbart att ansvaret för dröjsmål och fel i kommersiella 

avtal utformas efter andra linjer än i den dispositiva köplagen. Det gäller så länge 

lösningarna upprätthåller en rimlig balans mellan parterna och friskrivningen inte 

omfattar grov vårdslöshet. 
1
Allmänt gäller att den som söker åstadkomma rättsligt 

hållbara friskrivningar bör uttrycka sig klart, iaktta balans mellan parternas 

rättigheter och skyldigheter samt kunna sakligt motivera avtalsutformningen.
2
          

 

                                                           
1 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt s. 155 
2 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt s. 193 
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1 INLEDNING 

 

1.1  Bakgrund 

Friskrivningen som företeelse är av gammalt datum. Den kan spåras tillbaka till 

romarriket, men den har inte spelat någon framträdande roll i äldre rätt. 

Friskrivningsklausuler som en mer allmän företeelse utvecklades först inom 

fraktavtal, särskilt vid avtal om järnvägs- och fartygstransporter av gods. 

Ansvarsfriskrivningar i försäkringsavtal användes som ett avtalsrättsligt 

instrument för att åstadkomma en riskfördelning som stämde överens med de 

värderingar och kalkyler försäkringen baserade sig på. En stark part använde sig 

av friskrivningen för att lägga över avtalets risker på motparten.
3
  

Generalklausulen 36 § AvtL är ett viktigt redskap för att kontrollera 

friskrivningsklausuler, till stor del beroende på att bestämmelsen har ett 

omfattande tillämpningsområde. Friskrivningsregler uppmärksammades särskilt i 

förarbetena.
4
 Generalklausulen är tillämplig på såväl konsumentavtal och 

kommersiella avtal som på avtal där parterna är privatpersoner. Regeln kan 

användas för jämkning av friskrivningsklausuler som förekommer i 

standardvillkor och i individuellt förhandlade avtalsvillkor.
5
  

    

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera de problem som hänger samman med 

användningen av friskrivningsklausuler och deras inverkan på behovet och 

utformningen av kontrollregler för sådana avtalsvillkor. Uppsatsen skall också 

undersöka gällande rätt med avsikt att försöka fastställa vad som gäller om 

friskrivningsklausulers giltighet och räckvidd. 

  

                                                           
3 Lundmark, T s. 55 
4 SOU 1974:83 
5 Lundmark, T s.55 
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Uppsatsen syftar till att undersöka vilka möjligheter som finns att åsidosätta 

friskrivningsklausuler som inte uppfyller de krav rättsordningen ställer. 

Översiktligt kommer även frågor om friskrivningsklausulers funktion, behovet av 

att kontrollera dem och vilka metoder för kontroll som finns att tillgå. 

 Uppsatsen skall besvara följande fråga:  

 Har friskrivningsklausuler generellt någon betydelse i avtals hållbarhet? 

Underfrågor är: 

 När är friskrivningar giltiga respektive ogiltiga? När löper de risk att 

jämkas? Hur skall friskrivningsklausuler tolkas? 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen är i stor utsträckning inriktad på användningen av 

friskrivningsklausuler i standardvillkor på grund av deras betydelse för handeln 

med varor och tjänster. Friskrivningsklausuler förekommer i en rad olika 

avtalstyper och avsikten med uppsatsen är att undersöka friskrivningsklausuler 

generellt. Specialregler kommer inte att behandlas, som t.ex. varianter av 

friskrivningar på  bevisfrågor, battle of forms, garantier och friskrivningens 

rättsverkan i förhållande till tredje man.  

 

1.4 Metod och material 

Metoden i denna uppsats är traditionell juridisk metod. Jag har använt förarbeten, 

praxis, doktrin, lagar och digitala hjälpmedel,
6
 Thorsten Lundmarks bok 

Friskrivningsklausuler Giltighet och räckvidd Särskilt om friskrivning i 

kommersiella avtal om köp av lös egendom har lagts som grund i min uppsats då 

litteratur i ämnet är ganska begränsad. 

 

                                                           
6 Sandgren Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod 
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1.5 Disposition 

Denna uppsats är, utöver detta inledande kapitel, indelad i ytterligare fem kapitel. 

Kapitel två beskriver huvudtyper av friskrivningar. Kapitel tre beskriver allmänt 

om friskrivningens funktion och teorier kring detta.  

Kapitel fyra behandlar avtalsfrihet med de inskränkande regler som finns i 

kontrollen och tolkningen av klausuler, civilrättslig lagstiftning samt 

näringsrättslig metod. Den slutliga analysen görs i kapitel fem.     

 

2 Huvudtyper av friskrivningar 

    
 Generell friskrivning avseende felaktig prestation avseende alla typer av 

fel 

 Konkret friskrivning avseende vissa typer av fel 

 Snäv beskrivning av prestationens karaktär t.ex. genom avtalsvillkoret 

”befintligt skick” eller genom en rätt att ensidigt bestämma tidpunkten för 

prestation 

 Påföljdsfriskrivning så att vissa följder t.ex. skadestånd utesluts eller 

delvis utesluts, skadestånd för indirekt förlust eller så att alla påföljder 

utesluts
7
  

Vad avses då eller bör avses med termen friskrivning? Någon lag i föreskriven 

definition existerar inte i nordisk rätt och inte heller i engelsk eller tysk. I 

doktrinen används termen ofta utan något klargörande av dess innebörd. 

Friskrivningsklausuler beskrivs oftast som avtalsvillkor vilka utesluter eller 

                                                           
 

 
7 J Ramberg C Ramberg Allmän avtalsrätt s.212, hänvisar till Torsten Lundmark, Friskrivningsklausuler, 

1996 
8 Lundmark, T, s. 34 
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begränsar en parts ansvar eller förpliktelser i förhållande till vad som annars 

skulle gällt enligt dispositiv rätt.
8
  

I Generalklausulutredningens betänkande SOU 1974:83 skriver Jan Hellner i 

egenskap av ensam utredare för utredningen i TfR 1976 s. 167 ” En 

generalklausul är inte så mycket vad lagstiftaren föreskriver som vad domstolarna 

och andra gör av den.” Principerna om avtalsfrihet och pacta sunt servanda är 

grundläggande också idag och är nödvändig grundval för en ekonomisk ordning 

byggd på marknadsekonomi. Den stränga attityden att avtal till varje pris ska 

upprätthållas enligt sitt innehåll – bortsett från fall av särskilda 

ogiltighetsanledningar - har successivt mjukats upp, inte minst till följd av 

konsumenträttslig reglering. Som exempel kan nämnas avbeställningsrätten enligt 

37 § KköpL och 42 § KTjL.  

Jämkningsmöjligheten har ökat genom möjligheten till utökat hänsynstagande för 

ändrade förhållanden. Förskjutningen i rättsuppfattningen kommer framför allt till 

uttryck i den stora generalklausulen i 36 § AvtL, vilken trädde i kraft 1976, som 

generellt ger möjlighet för domstol att jämka oskäliga avtalsvillkor eller lämna 

dem utan avseende.
9
  

Friskrivningens syfte kan sägas vara att helt eller delvis befria part från följderna 

av antingen visst handlande eller viss underlåtenhet eller att viss omständighet 

inträffar, först efter utgången efter viss tid eller helt uteblir. En kombination av 

nämnda alternativ är också möjlig.  

Genom friskrivningen ändras förutsättningarna för att kontraktsbrott föreligger 

eller för att påföljder på grund av kontraktsbrott skall få göras gällande. 

Motpartens möjligheter att utkräva ansvar av den friskrivande parten utesluts eller 

begränsas. Friskrivning innebär alltså i praktiken att motparten helt eller delvis 

berövas sina möjligheter, att göra gällande påföljder som skulle stått till 

förfogande om friskrivningen inte existerade.  

                                                           
 

 
9 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt s. 75, Adlercreutz, Axel m fl. Avtalsrätt s. 28  
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En friskrivningsklausul kan ha en generell eller partiell karaktär, då den kan helt 

utesluta ersättningsskyldighet som påföljd, eller begränsa ersättningens storlek. 

Omfattningen av en friskrivningsklausul kan alltså variera från att vara vidsträckt 

och innefatta en rad tänkbara situationer till att vara snävare utformad.  

Friskrivningsklausuler av typen ansvarsfriskrivning tillhör de villkor som har 

diskuterats ingående av generalklausulutredningen med avseende på giltigheten. I  

några europeiska rättssystem finns allmänna regler om ogiltighet av 

ansvarsfriskrivningarse till exempel tysk rätt BGB § 276 st. 2
10

 I fransk rätt saknas 

allmänna principer om åsidosättande eller jämkning av avtalsvillkor som leder till 

otillbörliga verkningar. De tillhör de viktiga oskrivna rättsgrundsatserna. 
11

 
12

 

Att dela in och namnge olika typer av friskrivningar kan vara praktiskt när det 

gäller att identifiera och analysera problem i anslutning till friskrivningsklausuler. 

Torsten Lundmark delar in friskrivningar i olika grader av vårdslöshet, 

friskrivning från kontrollansvar, kvalité och påföljder. Jan Ramberg och Christina 

Ramberg delar in friskrivningsklausuler enligt första stycket detta avsnitt. En 

sammanfattning av dessa kategoriseringar visar redovisningen på nedan:  

 Ansvarsfriskrivning, för klausuler som skärper förutsättningarna för 

ansvarets inträde genom att uppställa krav på grov vårdslöshet i stället för 

culpa. 

 Ansvarsbegränsning betecknar klausuler där ansvarets omfattning 

begränsas t.ex. genom att bestämma ett visst högsta ersättningsbelopp, 

eller beräkningsgrunden innebär att uppkommen skada värderas lägre än 

vad som annars vore fallet. Generellt kan man påstå att ur lagstiftarens och 

rättstillämparens synvinkel finns anledning att se allvarligare på 

ansvarsfriskrivning än andra former av friskrivning. Genom att rycka 

                                                           
10

 Enligt § 276 st. 2 kan en gäldenär inte i förväg friskriva sig från ansvar för uppsåt. Detta anses gälla inte 
endast företagaren själv utan också alla ”leitende Angestellten”. Till detta har Bundesgerichtshof fogat det 
tillägget att även friskrivningar från ansvar för grov vårdslöshet är ogiltiga. 
11

 Code civil art. 1134 st. 1 ”Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les on faites 
”, och lika lite som domaren får frångå lagen anses han ha rätt att frångå ett avtal. Standardavtal på vilkas 
innehåll den underlägsna parten inte har kunnat inverka är livligt diskuterade, men det har inte lett till 

införande av några specialregler. Domstolarna har emellertid stor frihet att tolka avtal, och de har begagnat 
denna till att intolka förpliktelser, vanligen till förmån för den underlägsna parten, vilka helt saknar stöd i 
avtalets lydelse.  
12

 SOU 1974:83 Allmänna överväganden samt Översikt över utländsk rätt 
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undan grunden för ansvaret förhindrar ansvarsfriskrivning att ansvar över 

huvudtaget uppstår medan ansvarsbegränsande klausuler i de flesta fall 

lämnar ett visst utrymme för den som träffas av friskrivningen att kräva 

ersättning eller göra gällande något slag av påföljd. Som exempel kan 

nämnas att säljaren gör en generell påföljdsfriskrivning för fel dvs. 

friskriver sig från samtliga påföljder. Se NJA 1975 s. 545 

diffusionsspärren, där godtog HD en generell friskrivningsklausul 

”köparen…avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på 

grund av fel eller brister i fastigheten” men antydde samtidigt (obiter 

dictum) att klausulen ”i befintligt skick” skulle vara mindre acceptabel.”
13

 

JB:s kontraktsbrottsregler är dispositiva och det finns inget som ställer upp 

hinder mot att säljaren begränsar sitt ansvar helt eller delvis genom 

friskrivning.   

 Egenskapsfriskrivning inskränker ansvaret för såld egendoms egenskaper 

genom att uttryckligen utesluta ansvar för uppräknade egenskaper eller 

mera generellt göra inskränkningar i standarden motparten kan kräva.
14

 

För att den här typen av friskrivningar skall tillerkännas rättsverkan är 

kravet att de är tillräckligt preciserade. En friskrivning som anger ”i 

befintligt skick” uppfyller inte precisionskravet. från 

egenskapsfriskrivningarna kommer den här typen av friskrivningar in 

Egenskapsfriskrivningarna kommer in redan på felbedömningsstadiet.  

 Påföljdsfriskrivning innebär att motparten berövas rätten att helt eller 

delvis göra gällande påföljder av kontraktsbrott. Friskrivningen kan 

utesluta vissa påföljder exempelvis skadestånd, eller endast inskränka 

förutsättningarna för att göra sådana påföljder gällande. Friskrivningen 

kan i princip även vara generell och avse samtliga påföljder.
15

 Till skillnad 

först i och med relevansbedömningen. De berör överhuvudtaget inte 

frågan om ett fel i köprättslig mening föreligger eller inte utan endast om 

det är relevant som påföljd. Om fel i köprättslig mening föreligger men 

alla påföljder har uteslutits genom en generell friskrivning är felet inte 

                                                           
13 Ramberg, Jan, Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt s. 213 
14 Lundmark, T s. 36 
15 Lundmark, T s. 37  
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relevant. Vid partiell påföljdsfriskrivning är fel endast relevanta i mån av 

tillgängliga påföljder som inte har uteslutits genom avtalet.
16

  

 

3  Allmänt om friskrivningsklausuler 

3.1 Friskrivningens funktion 

Parterna i en förhandling har ofta olika inställning till risk. Det kan handla om en 

mer eller mindre välgrundad motvilja att utsätta sig för risker dvs. den som är 

riskaversiv ogillar risk och den som är riskbenägen tar gärna risken.
17

  

Friskrivningar förekommer i hög utsträckning i standardavtal där standardiserade 

avtalsvillkor minskar kostnaden för parterna genom massproduktion. I 

Generalklausulutredningens arbete som föregick införandet av § 36 avtalslagen 

beskrivs och definieras begreppet friskrivningsklausuler ” med 

friskrivningsklausuler kan man åsyfta flera olika typer av villkor. Den första är ett 

villkor varigenom säljare eller annan friskriver sig från ansvar för såld varas 

kvalitet eller i övrigt för beskaffenheten av sin prestation. Den andra är ett villkor 

varigenom någon friskriver sig från skadeståndsskyldighet exempelvis vid 

vårdslöshet. Denna typ av villkor benämns ofta ansvarsfriskrivning. Som tredje 

typ kan nämnas villkor som begränsar skadeståndets belopp, s.k. 

ansvarsbegränsning.” 
18

    

Ju effektivare parten kan utföra den prestation med vilket ansvaret är förknippat 

desto mindre benägen är han att friskriva sig från ansvaret ifråga.  

Villkor som avser friskrivning från beskaffenheten av viss prestation bör så långt 

möjligt åtskiljas från villkor som endast syftar till att precisera vad den avtalade 

prestationen går ut på. Denna gränsdragning är komplicerad. Man får räkna med 

en gråzon av osäkra fall där villkoren allt efter omständigheterna kan komma att 

                                                           
16 Prop. 1989/9:77 s. 142 
17 Runesson, Eric, M., Avtals- och Tvistlösningsförhandling s. 80 
18 SOU 1974:83 s. 174 
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bedömas som friskrivningsklausuler eller enbart som preciseringar av avtalets 

innehåll.
19

 

Friskrivningsklausulens uppgift är att inskränka ett ansvar som skulle ha gällt utan 

klausulen och på så sätt riktar den sig vanligen mot bestämmelser i dispositiv 

lagstiftning. Den kan också rikta in sig på avvikelser som följer av rättspraxis, 

handelsbruk eller annan sedvänja.
20

 Det finns ett system av regler och faktorer 

som påverkar avtalsfriheten, inte minst tvingande regler kontra dispositiv rätt. 

 

3.2 Teorier 

En viktig och självklar utgångspunkt enligt Thorsten Lundmark är de 

avtalsrättsliga reglerna, inklusive dem som rör friskrivningsklausuler och att de 

verkar inom ramen för ett i huvudsak marknadsekonomiskt system. Avtalet som 

rättsligt instrument spelar en central roll i alla system som bygger på 

marknadsekonomi. Marknadsekonomi liksom planekonomi är i grunden en metod 

för resursallokering.
21

 Avtalets uppgift blir då med hänvisning till  att rättigheter 

och skyldigheter omfördelas på frivillig väg mellan olika rättsubjekt. En faktor av 

stor betydelse för detta frivilliga utbyte är den s.k. transaktionskostnaden dvs. 

kostnader som uppkommer i samband med transaktionerna.  

Det finns huvudsakligen tre typer av transaktionskostnader. Dessa är förberedande 

för att hämta information om priser och andra villkor och för att komma i kontakt 

med motparten, kostnader för förhandlingar och kontraktskrivande och slutligen  

kostnader för att genomföra avtalet och bevaka hur det följs upp och efterlevs. 

Transaktionskostnaderna kan variera avsevärt.
22

 Kostnader kan för förhandlarna 

liknas med fysikens friktion och dessa beror till viss del på förhandlarnas 

skicklighet.
23

 Arbetsmetoden beskrivs utförligt av Eric M. Runesson i hans bok 

Avtals- och tvistlösningsförhandling.  

                                                           
19 Lundmark, T s. 35 
20 Lundmark, T s. 40 
21 Lundmark, T s. 44 
22 Lundmark, T s. 45 
23 Runesson, Eric, M., Avtals- och Tvistlösningsförhandling s. 99 
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Det hänvisas också till Coase-teoremet som beskrivs i Coases uppsats, The 

problem of Social Cost, 3 Journal of Law and Economics, s. 1. ”om transaktioner 

vore kostnadsfria och äger rum på en marknad med fri konkurrens, så kommer 

tillgängliga resurser att fördelas så att fördelningen går mot ekonomisk 

effektivitet, oavsett hur det ursprungliga innehavet av resurser gestaltat sig.” 

Avtalsrättsliga regler bör bidra till att sänka transaktionskostnaderna för att skapa 

acceptans för reglerna. Framför allt en strävan till klarhet och förutsebarhet i det 

avtalsrättsliga regelsystemet men också ett avtalsinnehåll som överensstämmer 

med hur jämnstarka parter skulle ha reglerat sina mellanhavanden i god sedvänja 

eller gott handelsbruk.
24

 

 

4 Avtalsfrihet  

Avtalsfriheten brukar anses vara en av grundstenarna i den avtalsrättsliga 

regleringen på förmögenhetsrättens område. Den är inte utan begränsningar 

speciellt där lagstiftaren velat skydda en svagare part, som i avtal mellan 

näringsidkare och konsumenter. Även mindre rörelseidkare har ett klart behov av 

skydd mot att starkare avtalsparter utnyttjar sig av särskilt ensidiga 

standardklausuler. Enligt konsumenttjänstutredningens mening innebär det en 

alldeles för stark schablonisering att betrakta avtal mellan näringsidkare som en 

enhetlig kategori, klart skild från avtal mellan näringsidkare och konsumenter. 

Mindre rörelseidkare som lantbrukare, fiskare, hantverkare och innehavare av 

mindre butiker eller reparationsrörelser torde i allmänhet inte ha en mycket 

starkare ställning mot större företag som använder sig av ensidigt upprättade 

standarvillkor än enskilda konsumenter.
25

    

Vad som är fritt respektive tvingande måste bestämmas och värderas också 

innehållsmässigt, inte endast till omfattningen. Avtalsfriheten har en kvalitativ 

sida t.ex. villkor om priset för avtalad prestation. Frihet att bestämma priset kan 

bli värderad så högt att eventuella inskränkningar av avtalsfriheten i övrigt 

                                                           
24 Lundmark, T s. 46 
25

 Prop. 1975/76:81 s. 64 
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uppfattas som mindre väsentliga. När det gäller denna frihet och 

sammanhängande villkor finns vissa inskränkande regler främst i 36 § AvtL såväl 

på kommersiella avtal som på konsumentavtal.
26

 Särskilt vid avtal mellan 

näringsidkare som ofta innehåller moment av medvetet risktagande torde 

domstolarna iaktta återhållsamhet när det gäller att jämka sådana villkor.
27

 Frågan 

om jämkning av avtalat pris med stöd av 36 § AvtL har varit uppe till prövning i 

HD i ett fåtal fall.  

Bl.a. i NJA 1983 s. 385 där domskälet byggdes på 100 kilo höstvete ”den 

indexklausul som sålunda kom till stånd har emellertid inte möjliggjort den 

åsyftade anpassningen efter den allmänna prisutvecklingen” Jämkning av 

arrendeavgiften bör ske enligt 36 § AvtL 

 

4.1 Inskränkande regler 

Den i praktiken viktigaste begränsningen av avtalsfriheten ligger i skillnaden 

mellan dispositiva och tvingande regler. Innebörden av att en regel är tvingande är 

att en bestämmelse som strider mot regeln inte blir gällande, inte ens om båda 

parter varit överens. Trots att A och B kommit överens om att avvika från den 

tvingande regeln, kan B senare ångra sig och kräva sina rättigheter mot A i 

enlighet med den tvingande regeln. Tvingande regler är undantag från principen 

om avtalsfrihet.
28

 

Att inskränka avtalsfriheten genom tvingande regler är ett skydd för konsumenten 

i egenskap av svagare avtalspart. Om parterna avtalat något som strider mot 

tvingande lagstiftning har de tvingande bestämmelserna företräde och 

avtalsvillkoren skall åsidosättas.
29

 Hit hör KköpL och KTjL regler. 

Begränsningar sker genom den judiciella tolkningsverksamheten dels i form av att 

domstolarna ställer särskilda krav för att standardvillkor skall anses ingå i det 

enskilda avtalet dels genom användning av tolkningsprinciper som begränsar 

                                                           
26

 Lundmark, T s. 79 
27

 Lundmark, T s. 80 
28

 Ramberg, Christina, Ramberg, Jan, Avtalsrätten En introduktion  
29 Lundmark, T s. 83 
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avtalsvillkorens här friskrivningsklausulernas rättsverkningar. Det handlar 

huvudsakligen om dold kontroll av avtalsvillkor i motsats till öppen kontroll som 

främst sker genom tillämpning av jämkning av oskäliga avtalsvillkor 36 § AvtL.
30

  

AvtL36 § gör det möjligt att jämka eller ogiltigförklara avtal som innehåller 

avtalsvillkor som är oskäliga på grund av omständigheterna vid avtalets ingående. 

Bestämmelsen har ett  brett tillämpningsområde. Den tar inte sikte på de 

traditionella byggstenarna i avtalslagen; avtalsparternas vilja, viljeförklaringar och 

tillit. Istället ges en generell hänvisning till alla omständigheter och förhållanden, 

dvs. en samlad bedömning. Ogiltighetsreglerna och även förutsättningsläran kan 

användas i samband med avtalsjämkningar. Jan Ramberg och Christina Ramberg 

anser i boken Allmän avtalsrätt att förutsättningsläran endast har begränsad 

praktisk betydelse.
31

 

Bortsett från sin utfyllande funktion tjänstgör de dispositiva reglerna ofta som 

hållpunkter för avtalstolkningen och för oskälighetsbedömningen enligt 

generalklausulerna.
32

 Begränsningar som inte är styrda av rättsregler och som har 

till syfte att beskära avtalsfriheten  oftast för en underlägsen part  när det gäller   

allmänna avtalsvillkor. Särskilt gäller detta standardvillkor som tillämpas 

genomgående i flera branscher.
33

   

”Standardavtal kan definieras såsom sådana avtal, som helt eller delvis ingås 

enligt i förväg upprättade standardiserade villkor avsedda att tillämpas likartat i 

ett större antal konkreta avtalssituationer av viss art, i vilka åtminstone den ena 

avtalsparten växlar.” 
34

 

Inskränkningar i avtalsvillkoren har betydelse i frågan om friskrivningsklausulers 

giltighet och räckvidd, den viktigaste enskilda begränsande faktorn är den 

tvingande lagstiftningen. Dold kontroll av avtalsvillkor och standardvillkor är 

också avgörande i sammanhanget.
35

  

                                                           
30 Lundmark, T s.83 
31 Ramberg, Jan, Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt s. 190  
32 Lundmark, T s. 83 
33 Lundmark, T s. 85 
34 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt s. 12 
35

 Lundmark, T s. 85 
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Frågan är i vilken relation dessa olika inskränkande faktorer står till varandra och 

om och hur de griper in i varandra samt ytterst hur detta inverkar på 

avtalsfriheten. 

Man har i rättspraxis enligt AVLK i betydligt högre grad än vid tillämpningen av 

36 § AvtL utbildat principen, att vissa klausultyper anses oskäliga under alla 

förhållanden, oberoende av avtalssituationen i övrigt, vilket är intressant även från 

principiell avtalsrättslig synpunkt. Även om ett förbud från MD binder endast de 

näringsidkare som förbudet är riktat mot verkar ett ståndpunktstagande av 

domstolen, att en viss klausultyp är oskäligt per se, starkt styrande på andra 

företags avtalspraxis.
36

AVLK har haft betydelse som inspirationskälla för 

generalklausulen i 36 § AvtL, som infördes fem år senare.
37

 

Den tvingande civilrättsliga lagstiftningen är huvudsakligen framsprungen ur 

behovet att skydda vissa avtalspartner nämligen sådana som står i eller åtminstone 

normalt intar en i förhållande till motparten underlägsen ställning. I händelse av 

kollision har tvingande regler företräde framför vad parterna avtalat. Om inget 

särskilt är avtalat mellan parterna fylls avtalet vid behov ut med dispositiva 

rättsregler. Om varken dispositiva regler eller sedvänja är möjliga får domstolen 

skapa en regel utifrån allmänna rättsgrundsatser eller andra 

lämplighetsöverväganden. Det handlar om att fastställa vilka villkor som ingår i 

avtalet och vad de innehåller. Därefter kommer övriga rättsliga faktorer in i 

bilden.
38

   

Standardvillkors syfte är främst ett rationellt system för omsättning av varor och 

tjänster och begränsningen av avtalsfriheten framstår snarast som en oönskad 

bieffekt men detta är en förenkling och det finns ett komplicerat system av regler 

och faktorer som på olika sätt påverkar avtalsfriheten och ett utnyttjande av just 

avtalsfrihetens princip som ofta reducerar möjligheterna till individuellt anpassade 

villkor.
39

  

 

                                                           
36

 Bernitz, Ulf Standardavtalsrätt s. 166 ff 
37 Lag (1994:1512) ändring (2016:794) 
38 Lundmark, T s. 85 
39 Ibid. 
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4.2 Kontroll och tolkning av friskrivningsklausuler 

Friskrivningsklausulens syfte är att åstadkomma begränsningar av det ansvar eller 

de rättigheter som annars skulle följa av främst dispositiv rätt. Det är klart att ett 

okontrollerbart bruk av sådana klausuler i förening med obalans i 

partsförhållandet lätt leder till avtalskonstruktioner som framstår som klart 

ofördelaktiga för ena parten.
40

 Det finns anledning att uppmärksamma 

användningen av friskrivningsklausuler eftersom användningen av standardvillkor 

ökar i vårt samhälle. Rättvisa och skälighet i avtalsförhållanden måste vägas mot 

vikten av att upprätthålla de grundläggande principerna om avtalsfrihet och avtals 

bindande verkan.
41

  

Avtalshandlingar som förmedlas av den friskrivande parten kan vara svåra att 

värdera och tolka för motparten. Friskrivningsklausulen kan p.g.a. utformning 

eller en undanskymd plats eller inskränkningar i ansvar vilseleda mottagaren. Den 

kan finnas i finstilt text på baksidan av en kontraktshandling eller ingå som del av 

något annat villkor som kanske är rättigheter för motparten t.ex. garantier, 

möjlighet till skadestånd eller hävning. För många i ett partsförhållande är 

garantivillkor alltid fördelar, medan friskrivningsklausulen kan visa sig vara 

negativ i form av begränsningar i rättigheter.
42

 Svårigheten för en motpart är att 

klargöra vilket ansvar som faktiskt gäller i visst avseende. Detta är det centrala 

problemet dvs. vad som ligger inbyggt i förhållandet mellan avtalsinnehållet som 

det framträder i de uttryckliga avtalsvillkoren och normer utanför avtalet som 

påverkar dess innehåll.  

När det gäller friskrivningsklausuler är det en fördel om parterna känner till vad 

den dispositiva rätten innehåller på just det området. Det krävs att motparten 

pekar på omständigheter som gör de tvingande reglerna tillämpliga för att de skall 

få rättsverkan.
43

   

Enligt Torsten Lundmark kan ” friskrivningsklausuler i allt väsentligt ses som en 

metod för omfördelning av risker mellan parterna, framför allt risken för 

                                                           
40

 Lundmark, T s. 86 
41

 Ibid. 
42

 Ibid. 
43

 Lundmark, T s.88 
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konsekvenser av eventuella kontraktsbrott eller för händelser/förhållanden som 

eljest skulle utgöra kontraktsbrott.” 

En total frihet i avtalshänseende kan leda till en obalans i partsförhållandet och 

kan leda till oskäliga avtalsvillkor. En viktig princip för avtalstolkning är 

oklarhetsregeln. Vid tvekan om innebörden av villkor i ett skriftligt avtal tolkar 

villkoret till nackdel för den part som avfattat villkoren (in dubio contra 

stipulatorem). 
44

 Oklarhetsregeln i avtalsvillkorslagen gäller inte generellt utan 

endast när villkoret inte har varit föremål för individuell förhandling. Jan och 

Christina Ramberg skriver i Allmän Avtalsrätt ”I en del rättsfall förekommer 

tydliga uttalanden av HD att man anser sig ha tillämpat oklarhetsregeln men i 

senare praxis klargör HD att det är fråga om en undantagsregel eftersom man 

först måste ta ställning till alla tolkningsdata.” De refererar bland annat till NJA 

2001 s. 750 ”vid avtalstolkning är den grundläggande principen att man skall 

utgå från den gemensamma partsviljan. I ett fall som detta när det är fråga om ett 

ensidigt utformat standardavtal är denna tolkningsmöjlighet utesluten. I stället får 

stöd vid avtalstolkningen sökas i andra tolkningsmetoder. I doktrin och praxis har 

särskilt i försäkringsrätten den s.k. oklarhetsprincipen aktualiserats vid 

avtalstolkning. Enligt doktrinen har oklarhetsregeln främst betydelse vid tolkning 

av avtal som förelagts andra parten för undertecknande, i synnerhet när 

oklarheten finns i ett ensidigt utformat standardavtal.”  

Vid otydlighet bör avtal tolkas så att det medför det minst betungande resultatet 

för den förpliktade, den s.k. minimiregeln. Det innebär att otydliga avtalsvillkor 

bör tolkas så att man väljer den för den förpliktade parten minst betungande 

tolkningen. För att avgöra vad som är minst betungande måste man ha en 

referenspunkt. Det naturliga är att man väljer dispositiv rätt för jämförelsen. Det 

är egentligen inte konstigare än att den som påstår att någon har en förpliktelse 

också måste bevisa det. Man skall vid avtalstolkningen ta hänsyn till vad som är 

ett vanligt förekommande avtalsinnehåll eftersom det ligger i linje med vad 

parterna antagligen har förväntat sig.
45

 

                                                           
44 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt s.50 
45 Ramberg, Jan, Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt s. 143 ff 
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Det marknadsekonomiska systemet som bygger på avtalsfrihetens princip och 

tillåter avtalskonstruktioner vilka i ett större antal framstår som ett otillbörligt 

eller oskäligt gynnande av ena parten på den andras bekostnad riskerar att förlora i 

förtroende hos aktörerna och därmed även i effektivitet.
46

  Här i mening att 

systemet som en viktig funktion har att gynna omsättningen av varor och tjänster i 

samhället genom att framför allt minimera transaktionskostnaderna. 
47

Gäller det 

friskrivningsklausuler kan det stå den friskrivande parten fritt att hänvisa till 

klausulen och inte fullgöra avtalet om det inte medför några påföljder för honom. 

Standardiserade allmänna avtalsvillkor har under de senaste decennierna ökat i 

omfattning både i kommersiellt avtalsförhållande som i konsumentförhållande. 

För åtskilliga typer av avtal används numera standardvillkor, t.ex. fraktavtal, 

entreprenadavtal, passagerarbefordran, försäkringsavtal, kapitalvaror och leverans 

av olika maskiner. Det är värt att notera att dessa förändringar inte har med 

lagstiftning eller är ett resultat av lagstiftningen på området.  

Som ett av standardvillkorens huvudsyften brukar anges rationaliseringseffekten. 

För att effekten skall uppnås förutsätts att den part som utformat standardvillkoren 

eller som använder sig av dem i princip håller fast vid villkoren och inte 

förhandlar på dessa punkter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Lundmark, T s. 89 
47 Se not 14 s. 6. E. Runesson 

 



19 
 

4.3  Dold kontroll 

Den dolda kontrollen syftar till att motverka missbruk av avtalsfriheten i form av 

till exempel långtgående friskrivningsklausuler. För avsedd rättsverkan skall 

friskrivningsklausulerna vara en del av det enskilda avtalet.  

En helt grundläggande fråga är att avgöra hur en avtalsförpliktelse uppkommer. 

Teoretiskt är det en fråga om ett samspel mellan partens vilja, uttrycket för viljan 

(viljeförklaringen) och hur motparten uppfattar viljan. På engelska talar man om 

intention, expression och reliance. Juridiska problem uppkommer när vilja, 

viljeförklaring och tillit inte harmonierar. Det är svårt att balansera dessa tre 

teorier. Vad väger tyngst; vad en part uttryckt eller vad motparten uppfattat och 

ställt in sig på. Denna fråga har rättsvetenskapen brottats med i flera hundra år.
48

 

En grundläggande utgångspunkt i de nordiska avtalslagarna är att avtal kommer 

till stånd genom utbyte av sammanstämmande viljeförklaringar. 

AvtL innehåller inga regler om avtalsslut eller övrigt som är avpassade för 

standardvillkor. Torsten Lundmark, Friskrivningsklausuler, giltighet och räckvidd 

tar upp ”vad krävs närmare för att särskilt friskrivningsklausuler i form av 

standardvillkor skall anses införlivade i det enskilda avtalet?”   

Villkoren i avtalet skall ha klargjorts för motparten innan avtalsslutet, dvs. tydlig 

hänvisning till villkoren i en så kallad referensklausul. Avgörande för om 

standardvillkor räknas som del av det enskilda avtalet är om motparten har haft 

praktisk möjlighet att utan större svårigheter ta del av dem. Situationen är ofta 

likartad även om det rör sig om kommersiella avtal. Regeln att det normalt räcker 

att det enskilda avtalet innehåller en hänvisning till ett visst tillgängligt 

standardformulär för att detta skall anses ha blivit en del av avtalet framgår av 

åtskilliga HD avgöranden, bland annat NJA 1980 s 46. 
49

 
50

   

                                                           
48 Ramberg, Jan, Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt s. 74 ff 
49 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt s. 32 
50 Enligt hovrättens mening kan rättsläget för närvarande sammanfattas på följande sätt. Skiljeklausuler kan 

inte i sig anses tyngande eller oväntade, i vart fall i avtalsrelationer mellan kommersiella avtalsparter som är 

verksamma på områden där sådana är vanligt förekommande. När den ena parten är småförtagare utan 

nämnvärd erfarenhet av branschen eller användning av standardvillkor torde bedömningen vara strängare (jfr 

det av tingsrätten åberopade avgörandet i RH 1989:1). Ensidigt utformade villkor torde bedömas strängare än 

sådana standardvillkor som utarbetats gemensamt av företrädare för båda sidor i avtalsförhållandet.  
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Av domsmotiveringen i Lastbilscentralmålet, NJA 1980 framgår att även i 

kommersiella relationer gäller huvudregeln att oväntade och tyngande villkor 

skall motparten uppmärksammas på innan påskrift även om denna princip inte 

skall användas eller utnyttjas som en form av dold kontroll av oskäliga villkor. 

Skiljedomsklausuler räknas normalt inte till denna kategori och förmodligen 

kommer domstolarna även i övrigt vara försiktiga med sådana villkor som i 

standardavtal är allmänt accepterade inom näringslivet.
51

 Om den gemensamma 

partsviljan inte kan fastställas får lösningen sökas i vad parterna har avsett med 

avtalet. 

Principen om restriktiv tolkning av friskrivningsklausuler framstår snarast som en 

variant av eller preciserad tillämpning av oklarhetsregeln. Den innebär i praktiken 

att sistnämnda regel användes för tolkning av friskrivningsklausuler. Kritiska 

röster mot oklarhetsregelns användning är flera. Ramberg varnar för metoden att i 

alla tänkbara situationer angripa otydliga villkor. Hellner förkastar regeln som en 

ledande tolkningsprincip för standardavtal. Grönfors menar att det inte längre 

finns behov för oklarhetsregeln. 
52

  

 

4.4  Öppen kontroll 

Vid tillämpning av den öppna kontrollen bedöms resultatet av ett avtal. Den 

viktigaste delen av den öppna domstolskontrollen utgörs av generalklausulen 36 § 

AvtL, men även förutsättningsläran och ogiltighetsreglerna i avtalslagen kommer 

till användning. 

I rättspraxis är NJA 1983 ett exempel på hur de två kontrollmetoderna kan vara 

svåra att tolka. Tre JustR tillämpade 36 § AvtL medan två JustR var skiljaktiga 

beträffande motiveringen. 

”Det återstår att bedöma, om friskrivningsklausulen med stöd av 36 § avtalslagen 

skall lämnas utan avseende. …. Med hänsyn till nu nämnda och övriga 

omständigheter finner HD att det skulle vara oskäligt att beträffande felet ifråga 

                                                           
51 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt s. 38 
52 Lundmark, T s. 107 
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tillämpa friskrivningsklausuler mot makarna J. Makarna J. bör därför utan hinder 

av friskrivningsklausulen vara berättigade att i anledning av felet erhålla 

nedsättning av köpeskillingen som svarar mot felet.”  

Rättsfallet visar att ”öppet” åsidosättande av ett oskäligt avtalsvillkor åtminstone i 

vissa fall föredras framför en genom tolkning maskerad avtalskorrigering.
53

 

Normalt bör avtalsinnehållet fastställas med tillämpning av gängse 

avtalstolkningsmetoder och därefter i förekommande fall jämkas med tillämpning 

av 36 § AvtL.
54

 

Prop. 1975/76:81 föreslår att domstolarna skall få ökade möjligheter att jämka 

eller åsidosätta oskäliga villkor i avtal och andra rättshandlingar. Förslaget bygger 

på ett betänkande av generalklausulutredningen. ”Vid bedömningen av om ett 

avtalsvillkor skall anses oskäligt skall domstolarna ta hänsyn till hela det avtal 

där villkoret ingår. Vidare skall beaktas omständigheterna vid avtalets tillkomst, 

senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Särskild hänsyn 

skall tas till konsumenternas behov av skydd ………jämkningsmöjligheterna gäller 

emellertid också beträffande avtal och andra rättshandlingar utanför 

konsumentområdet.” 

Möjligheterna att angripa otillbörliga avtal som tillkommit innan 36 § AvtL trädde 

i kraft den 1 juli 1976 var knutna till omständigheter vid avtalets tillkomst och 

avtalets innehåll.
55

 Genom 36 § har möjligheterna generellt sett vidgats genom att 

två extra rekvisit upptagits ”senare inträffade förhållanden” och 

”omständigheterna i övrigt”. Varje avtalsvillkor som är oskäligt med hänsyn till 

något av de fyra angivna rekvisiten kan angripas med stöd av 36 § avtalslagen.
56

  

Det faktum att friskrivningsklausuler antingen begränsar eller utesluter motpartens 

rättigheter i något avseende betyder att de utgör en typ av villkor som inte sällan 

kan komma att bedömas i enlighet med 36 § AvtL. Liksom för övriga 

                                                           
53 Ramberg, Jan, Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt s. 211 
54 Ibid. 
55 Lundmark, T s. 111 
56 Ibid. 
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avtalsvillkor bygger kontrollen på en bedömning av klausulernas oskälighet i visst 

fall.
57

  

Partsförhållandet har en betydelsefull roll när det gäller bedömningsgrunderna för 

friskrivningsklausuler. Konsumenter har som regel sämre förutsättningar att göra 

riskbedömningar och kan lättare missta sig när det gäller konsekvenserna av en 

viss avtalad riskfördelning. 
58

 Särskilt långvariga avtal ökar svårigheterna att göra 

sådana bedömningar inte minst på grund av att de förhållanden som bedömningen 

baseras på kan komma att ändra sig väsentligt under avtalstiden. Bedömningen 

kan också försvåras av att det aktuella avtalet är mer eller mindre starkt kopplat 

till ett eller flera andra avtal. Till exempel kan ett köpeavtal vara knutet i 

serviceavtal gällande den köpta varan. En liknande situation kan uppkomma i 

upprepade vertikala avtalsförhållanden i vilket  tillverkare träffar avtal med 

detaljist som träffar avtal med privatpersoner i deras egenskap av konsument. Så 

kan exempelvis en friskrivning från ersättningsansvar för tillverkningsfel som 

tillverkaren gjort i förhållande till sina detaljister bli bedömt som oskäligt om 

detaljisten på grund av tvingande regler måste ansvara för felet gentemot en 

konsument.
59

   

Kontrollen med stöd av 36 § träffar i princip samtliga slag av 

friskrivningsklausuler. Det gäller friskrivning från kvalitet eller avtalad prestation, 

friskrivning från skadeståndsskyldighet s.k. ansvarsfriskrivning samt friskrivning 

som begränsar belopp dvs. ansvarsbegränsning.  

Villkor av typen ”befintligt skick”, som kan ses som en form av friskrivning från 

kvalitet, tillhör en typ av klausuler som lagstiftaren i flera sammanhang visat stor 

skepsis mot. 
60

 I konsumentförhållanden finns tvingande specialregler för både 

köp och tjänster som starkt begränsar verkningarna av sådana klausuler.
61

 Även 

den nya allmänna KöpL innehåller regler som begränsar rättsverkningarna av 

allmänna kvalitetsfriskrivningar som ”befintligt skick” klausuler innebär.
62

 Det 

                                                           
57 Ibid. 
58 Prop. 1975/76:81 s. 127 
59 Prop. 1975/76:81 s. 129 , Jfr prop. 1988/89:76 s. 66 
60 Lundmark, T s. 114 
61 Se konsumenttjänstlagen resp. konsumentköplagen. 
62 Köplag  19 §(1990:931)ändrad tom SFS 1996:776 
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kan betyda att generalklausulen som kontrollinstrument för denna typ av villkor 

har minskat, men konsumentavtal som inte omfattas av KTjL eller av KköpL t.ex. 

immateriella tjänster, köp av fast egendom, avtal mellan privatpersoner och vissa 

kommersiella avtal finns det fortfarande utrymme för att tillämpa i 36 § AvtL. 

 Friskrivning från följder av kontraktsbrott som dröjsmålspåföljder, hävningsrätt 

och skadeståndspåföljder sker oftast genom att man snävar in förutsättningarna för 

att sådana påföljder skall göras gällande. Dessa kan delas upp i två typer, 

ansvarsfriskrivningsgränser och ansvarsbegränsning. Den första begränsar 

ansvaret genom att friskriva från följder av kontraktsbrott såsom 

dröjsmålspåföljder, hävningsrätt och skadeståndspåföljder. Den senare gör det 

möjligt för den part som friskriver sig att bättre kunna bedöma omfattningen av de 

ekonomiska risker som ingångna avtal kan medföra, men begränsningarna kan 

vara betungande för motparten.
63

  

Andra villkor som kan betraktas eller jämställas med friskrivningar är vissa typer 

av force-majeure-klausuler och pris- eller index-klausuler. Det handlar i båda 

fallen om villkor som reglerar risken för att vissa förändringar skall inträffa som 

leveranshinder eller förhållanden som påverkar priset. 

Som exempel anförs i motiven beträffande force-majeure-klausuler att det  läggs i 

säljarens hand att ensam bestämma om han vill hålla fast vid avtalet medan 

köparen får finna sig i att vara bunden.
64

  

Även pris- eller index-klausuler som anknyter till kostnadsutvecklingen på olika 

sätt kan drabbas av jämkning eller ogiltighet särskilt om de anknyter till risker 

som inte är relevanta. 

En effekt av generalklausulen är att behovet av att angripa friskrivningsklausuler 

med från vissa synpunkter mindre önskvärda metoder bör minska, åtminstone i 

någon mån. Vad som avses är främst användningen av den del av den s.k. dolda 

kontrollen av avtalsvillkor som kan sägas bestå i korrigerande tolkning. 
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Generalklausulens betydelse i detta avseende förefaller, att döma av rättspraxis, ha 

varit ringa. 

 

4.5 Tvingande civilrättslig lagstiftning 

Tvingande lag för att beskära avtalsfriheten i olika hänseenden spelar numera en 

viktig roll. Vad kännetecknar tvingande regler och hur särskiljer de sig från 

dispositiva rättsregler? Det är en fråga av avgörande betydelse om man söker svar 

på frågor som rör avtalsfrihetens gränser. Påståendet att tvingande regler inte kan 

avtalas bort är en sanning med modifikation eller missvisande beroende på hur 

påståendet tolkas. Det finns åtskilliga exempel på tvingande regler som medger att 

reglerna i större eller mindre utsträckning sätts åt sidan genom avtal. 

Konsumentlagstiftningen är ett exempel på sådana regler och annan tvingande 

lagstiftning som har till ändamål att skydda underlägsen part med villkor om 

bättre rätt än vad som följer av lagen förutsatt att avtalet har viss form eller 

träffats i viss ordning. Exempel på sådan lagstiftning finns i den kollektiva 

hyresrätten och inom arbetsrätten bl.a. i medbestämmandelagen, lagen om 

anställningsskydd och semesterlagen som tillåter att lagens regler ställs åt sidan 

genom kollektivavtal.
65

   

 

4.6 Näringsrättslig metod 

Den näringsrättsliga kontrollen regleras i de två avtalsvillkorslagarna: lagen om 

avtalsvillkor i konsumentförhållanden AVLK samt lagen om avtalsvillkor mellan 

näringsidkare AVLN. Den utövas genom lagstiftning av offentligrättslig karaktär 

och rör inte direkt förhållandet mellan avtalsparterna. Metoden kan därför inte 

användas för att kontrollera friskrivningsklausuler eller andra avtalsvillkor i 

enskilda förhållanden. Metoden innebär däremot en möjlighet för lagstiftaren att 
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preventivt utöva påverkan på marknaden förekommande avtalsvillkor med 

synpunkt på deras innehåll, utformning och presentation.
66

 

En förutsättning för att meddela förbud enligt någon av avtalsvillkorslagarna är att 

ett sådant förbud är påkallat från allmän synpunkt eller annars ligger i 

konsumenternas eller konkurrenternas intresse.
67

 Det betyder i praktiken att 

kontrollen, åtminstone i princip, endast berör friskrivningar och andra 

avtalsvillkor i standardavtal eller jämförbara avtal. Tillämpningen av 

avtalsvillkorslagarna ligger hos MD och gällande konsumentförhållanden även på 

KO. Liksom den civilrättsliga regleringen i 36 § AvtL bygger den näringsrättsliga 

på generalklausuler med vidsträckt tillämpning. 
68

 Varken AVLK eller AVLN 

förutsätter för sin tillämpning att något avtal faktiskt kommit till stånd. Det räcker 

att en friskrivning eller annat avtalsvillkor använts vid erbjudande av nyttighet till 

konsument respektive ställts upp vid ingående av avtal mellan näringsidkare eller 

då avsikt att ingå avtal funnits.
69

  

Det kan observeras att kontrollen beträffande avtalsvillkor i kommersiella 

förhållanden gäller i båda riktningarna, inte bara då viss part erbjuder nyttighet till 

viss annan dito.  

1971 års AVLK som tillkom några år före 36 § har i viss utsträckning varit 

förebild för 36 §. Till skillnad från denna paragraf skall den näringsrättsliga 

bedömningen ske i typiserad form. Den skall med andra ord gå ut på att avgöra 

om visst villkor typiskt sett, missgynnar konsumenterna som kollektiv, att 

villkoret anses oskäligt. Bedömningen får inte hindra att oskälighetsbedömningen 

för visst villkor sker utifrån en helhetsbedömning av avtalets verkningar. 
70

 

Särskilt villkor som innebär att konsumenter berövas en rättighet till förmån för 

näringsidkare och som då rubbar en rimlig balans i avtalsförhållandet framhålls i 

motiven som typfall av oskäliga avtalsvillkor.
71

 

                                                           
66 Ibid. 
67 Se 3 § AVLK resp. 2 § AVLN 
68 3 § AVLK och 1 § AVLN. 
69 Lundmark ,T s. 123 
70 Prop. 1971:15 
71 Prop. 1994/95:17 s 89 f 
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Villkor som innebär att säljaren ensam avgör om fel på varan eller om felet beror 

på köparen, som kan vara att jämställa med en allmän friskrivning från fel, är 

regelmässigt att anse som oskäligt. Motsvarande gäller friskrivning från ansvar för 

dröjsmål som sker genom force-majeure-klausuler med innebörden att säljaren 

under obestämd tid kan avvakta med leverans på grund av förhållanden utanför 

hans kontroll.
72

  

Av betydelse för oskälighetsbedömningen kan också vara det sätt som 

avtalsvillkoren utformats eller presenterats. Vilseledande villkor kan vara 

”befintligt skick” klausuler som av konsumenter uppfattas som en total 

friskrivning från fel vilket kan förmå dem att avstå från befogade anspråk.
73

   

Som en anpassning till EG-direktivet (93/13/EEG) om oskäliga avtalsvillkor i 

konsumentavtal har till författningskommentaren bifogats direktivets bilaga
74

, 

innehållande  en vägledande lista över avtalsvillkor som typiskt sett är att anse 

som oskäliga.
75

 Listan tar upp 17 olika typer av klausuler. 

Ulf Bernitz tar i sin bok Standardavtalsrätt upp ämnet under rubriken, Listan över 

oskäliga villkor (villkorslistan). 

”Ett viktigt spörsmål är vilken rättslig status listan har. Förslaget till direktiv 

byggde länge på en svart lista, dvs. klausulerna skulle vara ogiltiga. Det gick inte 

att få tillräckligt stöd för en sådan lösning. Kritikerna pekade bl.a. på olika  

situationer där det kunde vara försvarligt att använda en klausul som tagits upp 

på listan. Det kan t.ex. finnas situationer där det naturliga är att konsumenten 

skyddar sig mot skador genom försäkring.
76

 Den valda lösningen innebär att 

villkorslistan är att betrakta som vägledande men inte uttömmande (art 3 p 3). 

Klausulerna är inte alltid att anse som oskäliga men presumeras vara det.
77

” 
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”De betraktas alltså som oskäliga om det inte i den aktuella avtalssituationen 

föreligger speciella omständigheter som skulle kunna göra klausulens användning 

försvarlig; m a o är villkoren typiskt sett oskäliga enligt avtalsvillkorslagen.
78

 

Så ser också MD på klausulerna i listan. Den ger härigenom en grundläggande 

stadga åt oskälighetsbedömningen. 

I Sverige har det inte ansetts nödvändigt att ta in villkorslistan som bilaga till 

lagtexten utan den har endast behandlats i lagförarbetena.
79

  

Ingrepp i avtalsfriheten som fundament för det marknadsekonomiska systemet bör 

ske så att störningarna i marknadsmekanismen blir så små som möjligt. Det kan 

naturligtvis inte undvikas att störningar ändå uppkommer till följd av sådana 

ingrepp och att de ibland leder till ökade kostnader såväl för företagen som 

konsumenterna som kollektiv. Ingreppen kan trots det vara väl motiverade som ett 

nödvändigt led i konsumentskyddet.
80

  

Att avtalsvillkor förklarats oskäligt enligt någon av avtalsvillkorslagarna betyder 

naturligt nog inte med nödvändighet att villkoret är att bedöma på motsvarande 

sätt i en civilrättslig tvist enligt 36 § avtalslagen.  

När det gäller betydelsen av den näringsrättsliga kontrollen måste sägas att avtal 

mellan näringsidkare hittills spelat en underordnad roll att döma av praxis från 

MD. Av tio fall som varit föremål för prövning enligt AVLN har tre förklarats 

oskäliga. Två av dessa gällde friskrivningsklausuler.
81

 Marknadsdomstolen 

upphörde 1 september 2016. Immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och 

marknadsföringsrättsliga mål och ärenden handläggs nu av patent- och 

marknadsdomstolarna.     
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80 Lundmark, T s. 128 
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5   Analys 

Det svenska rättsläget på standardavtalsområdet bygger på en kombination av och 

samverkan mellan regeltyper av skilda slag. Vi har en omfattande lagstiftning men 

i första hand är det HD som genom rättspraxis utvecklar de rättsliga principerna. 

Vi saknar en civillagbok av fransk eller tysk modell som ger mer  generella regler. 

De grundläggande avtalsrättsliga principerna för standardvillkors införlivande 

med det enskilda avtalet och för tolkningen av detsamma har fått sin utformning 

genom rättspraxis och har ibland inte helt fasta konturer. 

Den rättsliga kontrollen av friskrivningsklausuler i standardvillkor utövas efter tre 

metoder. Genom tvingande civilrättslig lagstiftning, genom offentligrättslig 

lagstiftning, näringsrättslig metod samt i form av judiciell kontroll, öppen och 

dold. Den civilrättsliga kontrollen har byggts ut de senaste decennierna genom 

specifika regler för olika rättsområden bl.a. köp av lös egendom. Metoden har i 

stor utsträckning varit inriktad på kontroll av avtal i konsumentförhållanden. För 

de kommersiella avtalen har metoden begränsad tillämpning.
82

  

Den egentliga kontrollen av friskrivningsklausuler i kommersiella köpavtal 

används främst genom den judiciella kontrollen av avtalsvillkor. Den 

konsumenträttsliga lagstiftningen kan få betydelse för kontrollen av 

friskrivningsklausuler genom att tjänstgöra som referenspunkt vid 

oskälighetsbedömningen enligt 36 § avtalslagen, främst då dispositiv lagstiftning 

saknas, inte minst då partsbalansen i avtalsförhållandet liknar konsumentavtalets. 

Den metod som historiskt sett spelat störst roll inom domstolarnas verksamhet är 

den som brukar kallas den dolda kontrollen. Metoden användes i brist på andra 

redskap för att komma till rätta med oacceptabla resultat av 

friskrivningsklausulers användning i standardavtal.  

Klausulerna angrips från två håll. Det krävs särskilda bestämmelser för att 

klausulerna skall få ingå i det enskilda avtalet och därmed tillerkännas någon 

rättsverkan. Klausulens räckvidd begränsas genom domstolarna tolkande 
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verksamhet. Den dolda kontrollen syftar till att motverka att part blir bunden av 

friskrivningsklausuler som han inte kände till vid avtalets ingående. 

En nackdel med en dold kontroll kan ligga i att den upplevs som just ”dold”. 

Betydelsen av den dolda kontrollen som metod har minskat genom framför allt 36 

§ AvtL tillkomst med dess möjligheter att öppet jämka eller åsidosätta oskäliga 

avtalsvillkor och gjort domstolarna mindre benägna att tolkningsvägen utöva dold 

kontroll av ensidiga villkor.
83

 

Lagstiftarens allmänna värdering har varit att öppen kontroll enligt 36 § AvtL med 

direkt åsidosättande eller jämkning av oskäliga avtalsklausuler i regel är att 

föredra framför en långt driven dold kontroll.
84

  De tolkningsregler som tillämpas 

inom ramen för den dolda kontrollen medger visserligen att en 

friskrivningsklausul kan få ett delvis annat innehåll än den parterna avsett eller 

uttryckt vilket för med sig att tolkningsförfarandet får drag av utfyllande 

verksamhet. 

När det gäller domstolarnas tolkande verksamhet i främst tillämpning av 

oklarhetsregeln och regeln om restriktiv tolkning av friskrivningsklausuler kan 

samma resultat uppnås med hjälp av den öppna kontrollen. De aktuella 

tolkningsreglerna kan ha fördelen att bidra med precision och klarhet vid 

utformning av friskrivningsklausuler och andra avtalsvillkor. Om betydelsen av en 

friskrivning är oklar, sedan det konstaterats att villkoret blivit en del av avtalet, 

bör det vara riktigt att fastställa friskrivningens innehåll innan en eventuell 

oskälighetsbedömning enligt 36 § tar vid. Friskrivningsklausuler som är 

synnerligen långtgående anses överhuvudtaget inte kunna ges rättsordningens 

stöd, och det har förekommit att de borttolkats i strid mot avtalets lydelse eller 

helt enkelt lämnats utan beaktande av domstolarna.
85

  

Om friskrivningsklausuler i ett standardavtal är oklara och parterna har olika 

uppfattningar om klausulernas innebörd utan att något uppenbart talar för den ena 

partens uppfattning, skulle det vara enkelt att konstatera att avtalet tiger på den 
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punkten. Den part som orsakat oklarhet gällande friskrivningsklausuler med för 

motparten tyngande innehåll får ta konsekvenserna för de omtvistade villkoren. 

Har parterna gemensamt formulerat klausulen är oklarhetsregeln ingen lösning. 

Ett problem av generell betydelse för friskrivningar i särskilt kommersiella 

avtalsförhållanden är avvägningen mellan partsautonomins intresse och av att 

uppnå resultat med avseende på avtalsinnehållet. Principerna om avtalsfrihet och 

avtals bindande verkan utgör å ena sidan grundläggande förutsättningar för vårt 

ekonomiska systems funktion. 
86

   

Det är en viktig rättsprincip i svensk civilrätt att man inte kan med rättslig verkan 

friskriva sig från ansvar för skada som man vållat uppsåtligen eller genom grov 

vårdslöshet.
87

 Av betydelse är var och hur gränsen dras mellan grov vårdslöshet 

och enkel vårdslöshet (grov culpa och vanlig culpa). 

Det finns ett stort utrymme för friskrivningsklausuler i kommersiella avtal 

speciellt vid jämförelsen av konsumentförhållanden. Det är speciellt två typer som 

är framträdande. Dels de som innebär att friskrivningen är missvisande eller oklar, 

men också långtgående inskränkningar i förhållande till vad som annars skulle 

gällt. Slutsatsen att parternas avtal bör respekteras därför att det innebär en 

ekonomiskt effektiv riskfördelning förutsätter att den ekonomiska teorin om den 

perfekta marknaden är uppfylld.
88

 Om en part godtagit försämringar av villkoren i 

förhållande till dispositiv rätt eller vad som annars skulle ha gällt går det ibland att 

söka förklaringar i t.ex. bristande konkurrens, ofullständig information eller höga 

transaktionskostnader.
89

 Ekonomiska effektivitetskriterier kan ge stöd åt 

långtgående friskrivningsklausuler som går att jämka eller sätts åt sidan. Man kan 

då fråga sig om friskskrivningssklausuler generellt har någon betydelse i avtals 

hållbarhet? Författarens uppfattning är att de slutsatser som framkommit, även 

med hänsyn taget till skiljelinjen mellan näringsidkarförhållanden och 

konsumentförhållanden att den generella hållbarheten ligger i det enskilda avtalet, 

dess innehåll, parternas avsikt, kunskap och ekonomiska styrka.   
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