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Abstract 
The purpose of this thesis is to describe the regulation regarding exclusion clauses that can be 

found in contracts, with the emphasis on clauses that excludes or limits liability in commercial 

contracts. A comparative study will be done between the Swedish regulation and the one in 

Common law. With Common law I aim to give the reader a closer look on English and 

American law regarding exclusion from liability.  

   In the review of the Swedish regulation regarding section 36 of the Swedish Act of 

Contracts I have used a traditional legal method and in the review of Common law the legal 

cases have a higher status when it comes to establishing lege lata.  

   Corpes iuris civilis constitutes the basis of the Roman law, which could be said to have 

influenced the Swedish law-making process. Common law, on the other hand, was not 

influenced by the Roman law and was created thru precedent. USA, as a former colony of 

Great Britain, also applies common law. Even though the states have slightly different rules 

there are similarities which makes it possibly to speak about a homogenous law.  

   Freedom of contracts is the basis in both the Swedish regulation as well as in common law. 

Article 36 of the Swedish Act of Contracts was introduced in year 1976   and can be reviewed 

as a deviation from the principle of freedom of contracts. The article makes it possible to set 

aside or adjust unfair contract terms. Its main purpose is to protect the weaker party in a 

contract relationship but it is also applicable to commercial contracts where the parties can be 

seen as equal. In common law, and then especially in American law, the principle of freedom 

of contracts is very far-reaching but thru the development of the doctrine of unconscionability 

it has become possible to set aside certain clauses in a contract.  

   When it comes to decide whether or not a clause is to be seen as unfair the courts have 

different rules of interpretation. A Swedish court is more inclined to find out the parties 

intentions by the contract while Common law is more focused on the written words in the 

contract.  

   In Swedish law there is a general rule that a party can not exclude liability from gross 

negligence but the curt is more lenient against clauses that excludes liability from negligence. 

In common law an exclusion clause has to be correctly incorporated in the contract thru 

reasonable notice. A statute applicable on exclusion clauses in English law is UCTA and in 

American law, UCC treats the rules regarding unconscionable contract clauses.  



   Despite the fact that Swedish law and Common law comes from two different legal families 

it is evident that both systems are unwilling to set aside clauses that excludes liability in 

commercial contracts.  
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Ordlista 
 

Här har jag valt att samla de engelska ord eller uttryck som finns med i uppsatsen. Vissa ord 

kan ha en varierande betydelse beroende på vad de syftas till. Jag har valt att ge den 

översättning som är aktuell för den mening de står i.  

 

Breach  Kontraktsbrott 

Clear words  Klara ordalag 

Contract law  Kontraktsrätt 

Distinguishing  Särskilja  

Doctrine of unconscionability  Oskälighetsläran 

Duty of care  Aktsamhetsansvar  

Exclusion/Exemption Clausues Friskrivningsklausuler 

Fundamental breach Grovt kontraktsbrott 

Indemnity clauses  Skadeståndsklausul 

Liability  Ansvarsskyldighet 

Negligence  Vårdslöshet 

Property rights Ungefär; Förmögenhetsrätt  

Torts law  En form av skadeståndsrätt 

Unconscionable  Oskäligt, upprörande  

Unequal barging power Ojämnt partsförhållande 
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1 Inledning 
Avtal handlar i grunden om anbud och accept men avtal mellan parter är inte alltid en 

lättöverskådlig och smidig process utan präglas, i många affärssammanhang, av långa 

förhandlingar med olika krav från parterna och till följd av detta långa svåröverskådliga 

skriftliga kontrakt. Att använda sig av standardiserade avtal och/eller avtalsvillkor är också en 

vanlig företeelse vid avtal mellan näringsidkare.1

   Ända sedan antiken har reglering funnits inom området avtalsrätt och det var den kanoniska 

rätten som utvecklade uttrycket pacta sunt servanda, avtal skall hållas.2 Detta utryck lever 

kvar än i dag som en av avtalsrättens portalprinciper tillsammans med avtalsfriheten d.v.s. 

friheten att ingå avtal med vem man vill, i vilken form man vill och på vilka villkor man vill.3

   AvtL tillkom 1915 genom ett nordiskt lagstiftningssamarbete och den enda större 

förändringen som skett sedan införandet av lagen är tillkomsten av generalklausulen, 36 §, i 

svensk rätt år 1976.   

 
         ”Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till 

avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och 

omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan 

krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat 

hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.  

   Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i 

egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.”4

 

   36 § är en tvingande bestämmelse och omfattar både standardvillkor och individuellt 

avtalade villkor och gäller inte bara avtal mellan näringsidkare utan även avtal mellan 

privatpersoner, mellan offentliga myndigheter och enskilda med flera. Räckvidden av 

generalklausulen gör den tillämplig på alla slags oskäliga avtalsvillkor, oberoende av om 

oskäligheten anknyter till omständigheter vid avtalets tillkomst eller senare förhållanden.5 

Grönfors går så lång att han erkänner 36 § som den viktigaste bestämmelsen i AvtL.6

   Med tanke på dagens samhälle, genom teknik och internationella samarbeten, krymper vi 

avståndet mellan länderna men trots detta finns det fortfarande väsentliga skillnader i sättet vi 
                                                 
1 Se t.ex. SOU 1974:83 s. 109f 
2 Tamm, D, Europarättens grunder, s 270ff 
3 Flodgren, Gorton, Lindell-Frantz, Samuelsson, Förord, s. 11, i Flodgren, Gorton, Lindell-Frantz, Samuelsson 
(red), Avtalslagen 90 år – Aktuell nordisk rättspraxis 
4 Lag (1915) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 36 § första och andra stycket.  
5 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 80 
6 Gönfors, Avtalslagen, s. 218 
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gör affärer. Det kan inte längre anses vara ovanligt att parter i ett avtal sitter på var sitt håll i 

världen när de slutligen skriver under avtalskontraktet. Med tanke på dagens globaliserade 

samhälle och en kommersiell kontraktsrätt som är allt mer internationell kan det vara av 

intresse att få en grundläggande förståelse för juridiska lösningar i andra länder. 

 

1.1 Syfte 

Min avsikt med denna uppsats är att se gällande rätt på regleringen av friskrivningsklausuler 

som finns inkorporerade i kontrakt, med främsta tyngdpunkt på ansvarsfriskrivningar i 

kommersiella avtalsförhållanden. Jag kommer att se till klausulernas ogiltighet mot bakgrund 

av 36 § AvtL men i vissa avseenden kommer det även vara lämpligt att se till 

avtalsvillkorslagen mellan näringsidkare.  

   En komparativ del mellan svensk rätt och common law kommer att göras för att ta reda på 

likheter och skillnader i de olika rättsystemen. Dessa två rättstraditioner7, för svensk del 

tillhörande den kontinentaleuropeiska rättstraditionen, utgör en mycket intressant kontrast till 

common law, som både England och USA kan sägas tillhöra. Dessutom kan en komparativ 

uppsats tjäna syftet att öka förståelsen för det egna rättssystemet. 

   För den komparativa delen kommer den engelska och amerikanska rätten (med amerikansk 

rätt menas vidare regleringen inom USA) vara grunden för min jämförelse. 

Friskrivningsklausuler kallas i engelsk och amerikansk rätt för exclusion clauses (ibland även 

kallade exemption clauses), och i likhet med den svenska delen av arbetet ligger tyngdpunkten 

på ansvarsfriskrivningar, så kallat exclusion from liability.  

   För att underlätta för läsaren i den komparativa delen kommer jag att göra en kort historisk 

bakgrund till de två rättsfamiljerna, det kontinentaleuropeiska systemet och common law-

systemet. 

   Med tanke på uppsatsens syfte att se till ansvarsfriskrivningars ogiltighet kommer man 

oundvikligen in på avtalsfriheten. Att jämka eller åsidosätta en viss klausul i ett avtal står ju i 

strid med principen om att fritt bestämma avtalets innehåll. Jag kommer härav att ägna en del 

av uppsatsen åt att redogöra avtalsfriheten som princip inom den svenska rätten såväl som 

inom common law.  

   Vid en oskälighetsbedömning är de olika tolkningsprinciperna av väsentlig del, jag kommer 

därav att redogöra för de principer som är relevanta för tolkningen av friskrivningsklausuler 

                                                 
7 För att se efter vilka kriterier jag har gjort denna indelning se vidare kap. 1.3  
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enligt 36 § AvtL. Även aktuella tolkningsregler inom common law’s avtalsrätt kommer att 

omnämnas.  

1.2 Frågeställning 

De frågeställningar som är utgångspunkten för denna uppsats kan med fördel delas in i två 

delar. Den första delen berör den svenska rätten mot bakgrund av 36 § AvtL. 

• Innebär regleringen av oskäliga friskrivningsklausuler en inskränkning av 

avtalsfriheten? Hur görs en oskälighetsbedömning av friskriningsklausuler, vilka 

tolkningsprinciper finns att tillgå? När kan en friskrivningsklausul, särskilt 

ansvarsfriskrivning från skadestånd, jämkas eller sättas åsido med stöd av 36 § AvtL? 

Andra delen av frågeställningen hör till regleringen inom common law. 

• Hur ser man på avtalsfriheten i common law? Vilka tolkningsprinciper är betydande 

för regleringen av friskrivningsklausuler inom common law? Hur ser engelsk och 

amerikansk rätt på friskrivningsklausuler, vilka möjligheter finns att jämka eller 

åsidosätta oskäliga friskrivningsklausuler, främst ansvarsfriskrivningar? 

Mot bakgrund av indelningen av frågeställningen är det underliggande syftet med den 

komparativa delen att utreda vilka skillnader och likheter vi kan se mellan den svenska 

regleringen av oskäliga ansvarsfriskrivningar och den inom common law.  

1.3 Metod 

I granskningen av den svenska regleringen avseende ansvarsfriskrivningars oskälighet enligt 

36 § AvtL kommer jag att använda mig av en traditionell juridisk metod. Förarbeten och 

doktrinen får ett stort utrymme i uppsatsen. De rättsfall som jag valt att låta läsaren ta del av 

är sådana som jag anser förstärker förståelsen av tillämpningen av lagen. Rättsfallen har jag 

inhämtat från NJA och Marknadsdomstolens domar och som hjälpmedel för att hitta de 

rättsfall som innefattar friskrivningar och/eller 36 § AvtL har jag använt mig av databasen 

Rättsbanken8.   

   I och med uppsatsens komparativa karaktär är det viktigt att belysa den gruppering som jag 

har valt att utgå ifrån när jag studerar de olika rättsystemen. Jag har valt att utgå från den 

genomgång av Davids teori som Michael Bogdan gör i sin bok. Indelningen av 

rättsordningarna görs enligt följande; romansk-germanska rättsystem (även kallad 

kontinentaleuropeisk rätt och även kallad civil law av de anglo-amerikanska juristerna), 

                                                 
8 Rättsbanken finns under Infotorg, http://www.infotorg.sema.se/index.html  
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socialistiska rättssystem, common law-rättssystem samt rättssystem vilande på en religiös och 

traditionell grund.9      

    Vid en bearbetning av common law ser tillvägagångssättet en aning annorlunda ut då 

engelska och amerikanska jurister och domare använder ett annat tolkningssätt av rättskällor 

än den svenska juristen. Inom den engelska rätten har lagförarbeten en mindre betydande 

rättställning. Därmed är de viktiga rättskällorna, för en engelsk jurist, domstolars avgöranden 

och lagar, så kallade statutes eller acts. Den amerikanska rätten, å andra sidan, har en 

benägenhet att tolka lagbestämmelser restriktivt enligt ordets lexikaliska mening så länge dess 

tolkning inte blivit fastställd och bekräftad av högre domstolar.10 Med bakgrund av detta 

kommer tyngdpunkten vid min bedömning av den engelska rätten ligga vid rättsfall som 

behandlar aktuella principer och regler och vid Unfair Contracts Terms Act 1977. Vid en 

bearbetning av den amerikanska rätten har jag tagit del av två rättsfallssamlingsböcker11 inom 

amerikans kontraktsrätt och även de regler i UCC som reglerar berörda delar av 

friskrivningsklausuler. 

   I vissa fall kan en översättning av lagtext eller särskilt betydande ord vara till nackdel då det 

inte finns en svensk motsvarighet till det engelska ordet, begreppet eller meningen. Jag 

kommer i dessa fall att låta orden stå på sitt originalspråk för att inte frångå ordets egentliga 

betydelse. Men för att underlätta för läsaren har jag valt att lägga in en ordlista i början av 

uppsatsen där jag gör en översättning på relevanta ord i uppsatsen.     

 

1.4 Avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att se till friskrivningsklausulers, särskilt ansvarsfriskrivningars 

ogiltighet mot bakgrund av 36 § AvtL och därav lämnar jag övriga frågor om oskälighet som 

även dom kan tänkas falla under 36 §, åt hän. 

   Det är inte endast inom kommersiella avtal som frågan om oskäliga avtalsvillkor dyker upp 

men jag har ingen avsikt att gå utanför dessa vilket gör att jag kommer att lämna frågor som 

härrör arbetsrätten och immaterialrätten. Inte heller kommer jag att beröra konsumenträttens 

regler på området så till vida att jag inte anser att det tjänar syftet att ytterliggare förstärka 

förståelsen av regleringen av ansvarsfriskrivningar.  

                                                 
9 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 78 
10 Bogdan, A.a, s. 44ff 
11 Fuller, Eisenberg, Basic Contract Law och Burton, Principles of Contract Law.  
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    Parallellt med det kontinentaleuropeiska rättssystemet finns common law. Ungefär en 

tredjedel av världens befolkning lever i länder som använder sig av rättssystem som bygger på 

common law. Förklaringen till detta tycks vara Englands status som kolonialmakt.12 I detta 

arbete kommer jag endast att beröra engelsk och amerikansk rätt och berör inte länder som 

även kan härledas till common law-systemet.   

   Ansvarsfriskrivningar från vårdslöshet inom common law, så kallade ”clauses that exclude 

or limits liability from negligence”, kan regleras inom två områden, dels ”in contract” och ”in 

torts”. På grund av bristande utrymme kommer jag inte att beröra ansvarsfriskrivningars 

otillbörlighet inom torts law. .  

 

1.5 Disposition  

För att ge läsaren full förståelse för de två olika rättsfamiljerna kommer jag i andra kapitlet att 

göra en tillbakablick i historien för att belysa olikheterna i de två rättsfamiljerna, dels den 

kontinentaleuropeiska rätten som Sverige tillhör och common law som England och USA 

tillhör.  

   Tredje kapitlet innehåller en genomgång av principen om den avtalsfrihet som råder inom 

avtalsrätten.  

   För att förstå sammanhanget av friskrivningsklausuler är det även viktigt att få förståelse för 

de olika tolkningsprinciper som är gällande på avtalsrättens område. Först sker en genomgång 

av de svenska reglerna för avtalstolkning och därefter en genomgång av tolkningsprinciperna 

inom common law. Detta gör jag i det fjärde kapitlet.  

   I det femte kapitlet skriver jag om den svenska regleringen angående friskrivningsklausuler, 

med tyngdpunkten på ansvarsfriskrivningar. Även en del av den svenska rättspraxisen 

kommer att belysas under detta kapitel.   

   I det sjätte kapitlet går jag igenom regleringen av friskrivningsklausuler och dess oskälighet 

enligt de regler som finns inom common law. Jag gör här en indelning av engelsk och 

amerikansk rätt och behandlar dem separat och går även igenom de olika lagar som finns att 

tillgå på området.  

   I det sjunde kapitlet av uppsatsen kommer jag att ge avslutande kommentarer och även lyfta 

fram de likheter och skillnader som jag funnit mellan den svenska regleringen och common 

law.  

                                                 
12 Bogdan, A.a, s. 125  
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   I det åttonde och sista kapitlet kommer jag att dra slutsatser baserade på mina 

frågeställningar. 

1.6 Definition av friskrivningsklausul 

Någon i lag föreskriven allmängiltig definition av friskrivningsklausuler finns varken inte för 

svensk eller engelsk/amerikansk rätt.13  

   Men i SOU 1974:83 (hädanefter refereras till utredningen) anförs att en friskrivningsklausul 

åsyftas till villkor dels där säljaren eller annan friskriver sig från såld varas kvalitet eller i 

övrigt för beskaffenheten av sin prestation, dels villkor där säljaren friskriver sig från 

skadeståndskyldigheter och dels villkor varigenom det sker en begränsning av skadeståndets 

belopp.14

   Vad är då egentligen syftet med en friskrivningsklausul? Lundmark beskriver detta som ett 

syfte att helt eller delvis befria part från ansvar för vissa särskilda följder i samband med, t.ex. 

parts handlande, underlåtenhet eller av en viss händelses inträffande. Följderna av 

friskrivningar medför i praktiken att motparten berövas sina möjligheter, helt eller delvis, att 

göra gällande påföljder som, utan friskrivningen, skulle stå honom till förfogande.15    

   För att påvisa den enhetlighet i innebörden av friskrivningsklausuler har jag valt att citera 

UNIDROITs definition: “A Clause which limits or exclude one party’s liability for non-

performance or which permits one party to render performance substantially different from 

what the other party reasonably expected may not be invoked if it would be grossly unfair to 

do so, having regard to the purpose of the contract.”16 UNIDROIT är ett institut med säte i 

Rom och dess bestämmelser syftar till att enhetliga avtalsrätten och verka som en disposition 

för val av rättsregler för avtalsparterna i deras avtalsförhållande.17  

    I denna uppsats diskuteras frågan om ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtal. Med 

ansvarsfriskrivningar menar jag således sådana villkor som helt eller delvis utesluter 

skadeståndsansvar för en part. När jag för övrigt refererar till friskrivingsklausuler menar jag 

den ovan, mer generella, definitionen av avtalsvillkor.    

  

                                                 
13 Lundmark, Friskrivningsklausuler giltighet och räckvidd, s. 34 
14 SOU 1974:83 
15 Lundmark, A.a., s. 34f  
16 UNIDROIT principles Art. 7.1.6  
17 Adlercreutz, Om avtal i olika länder s. 47, i Adlercreutz, Hatzidaki-Dahlström, Introduktion till komparativ 
och internationell avtalsrätt.  
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2 Historisk tillbakablick   
 

2.1 Inledning 

I detta avsnitt kommer jag att behandla den rättsutveckling som har skett på området avtalsrätt 

för att få en djupare förståelse för den reglering som är gällande idag. Även med tanke på 

uppsatsens komparativa del är det av väsentlighet att få en uppfattning om hur de olika 

rättsystemen vuxit fram.   

 

2.2 Svensk avtalsrätt – Ett romerskrättsligt arv 

Det kan sägas att den egentliga Europeiska rättens historia började i slutet på 1000-talet och 

grunden till detta skedde i Bologna. Många studenter, även nordiska studenter, färdades till 

Norditalien på 1100-talet för att söka kunskap om den romerska och kanoniska rätten. Detta 

plötsliga intresse för den romerska och kyrkliga rätten under perioden 1150-1250 gör att det 

idag kallas ”det juridiska århundradet”.18  

   Grunden för den Romerska rätten utgörs främst av Corpus iuris civilis, en beteckning som 

används sedan 1500-talet på den lagsamling som på kejsare Justinianus initiativ kom till i 

Konstantinopel under åren 529-34. Denna består av fyra böcker som innehåller en 

kodifikation av de lagregler som var rådande under antiken.19

   Även den kyrkliga rätten var i hög grad influerad av romers rätt. Det juridiska elementet av 

den kanoniska rätten framträdde på 1000 och 1100-talet, samtidigt som Bolognaskolan tog 

fart. Den kanoniska rätten utvecklade, i motsats till den romerska avtalsrättens 

formbundenhet, en kontraktsrätt där det formlösa avtalet (pacta nuda) hade rättsverkan. Det 

kända uttrycket ”pacta sunt servanda” (avtal skall hållas) utvecklades i den kanoniska 

rätten.20  

   Kristendomens intåg i Sverige skedde under 1000- och 1100-talet och med den kom nya 

moraliska värderingar in i samhällslivet. Dessutom öppnades en möjlighet för utländsk 

utbildning. Detta ledde till att den utländska rätten, främst romersk-kanonisk och tysk-

romersk rätt, influerade det lagstiftningsarbete som tog sin fart i Sverige på 1200-talet.21

                                                 
18 Tamm, A.a. s. 257ff  
19 Anners, Den Europeiska rättens historia I, s. 85f, se även Tamm, A.a. s. 13ff 
20 Tamm, A.a s. 270ff  
21 Inger, Svensk rättshistoria, s. 11ff  
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   På detta vis har den romerska rättsutvecklingen påverkat även den svenska lagstiftningen.  

 

2.2.1 Friskrivningsklausulens historia 

Friskrivningsklausuler har också sina rötter i den romerska rätten där regler rörande ogiltighet 

av friskrivning från dolus kan återfinnas.22 Trots att bruket av friskrivningsklausuler kan 

dateras långt bak i tiden menar Lundmark att dessa inte spelat en större roll som rättslig 

företeelse i äldre rätt. Det var inte förrän i slutet av 1800-talet som frågan angående en 

kontroll av friskrivningsklausuler uppkom inom den nordiska rätten. En anledning, enligt 

Lundmark, sägs kunna vara den tidigare tanken på en nästan oantastlig privatautonomi som 

kommer till uttryck i upprätthållandet av en långtgående avtalsfrihet.23  

   En viktig faktor i utvecklingen av friskrivningsklausuler var den ekonomiska utvecklingen, 

industrialismen framväxt, en starkt ökande handel och dess internationalisering. Detta kom att 

påverka avtalets karaktär i många avseenden, avtalsprestationerna blev mer komplicerade och 

riskfyllda. Det blev därmed viktigt att försöka skydda sig på olika sätt och ett alternativ var 

därmed att införa friskrivningsklausuler i allmänna leveransvillkor. Ytterliggare en faktor som 

ökade användningen av friskrivningsklausuler var, dem i Sverige gällande, dispositiva 

lagarna. Ett exempel på detta anser Lundmark vara utbyggnaden av järnvägarna i Norden som 

skedde i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det saknades då en relevant lagstiftning 

på området och när den så småningom utvecklades var den ofta i många avseenden mycket 

sträng mot transportörerna som i sin tur sökte lindra ansvaret genom att friskriva sig från 

främst skadeståndsskyldigheten.24   

  

2.3 Common law – en egen rättstradition  

Enligt Tamm har den romerska rätten haft föga inflytande på den engelska rättsutvecklingen. 

Han går så långt att han ställer sig frågande till om den över huvud taget hör hemma i 

beskrivningen av den gemensamma europeiska rättshistorien.25  

   Common law skapades inte genom lagstiftning utan genom domstolars prejudikatsbildande 

verksamhet. Senare utvecklades den så kallade stare decisis-principen som innebar att det vid 

rättskipningen bör tas hänsyn till och följa tidigare avgjorda liknande fall. Principen 

                                                 
22 Lundmark, A.a., s. 34 
23 Lundmark, A.a., s. 53ff 
24 Lundmark, A.a., s. 54f 
25 Tamm, A.a., s. 286f 

 12



utvecklades mellan 1600-talet och 1800-talet. Även om denna princip inte är lagfäst utan 

bygger på domstolars praxis, så utgör stare decisis-principen kärnan för engelsk rätt.26     

   Det centrala i engelsk processrätt var ”the writ”. Detta var kungliga order till sheriffen att 

vidta en bestämd rättslig åtgärd mot en person. Enligt Common Law var det existensen av en 

writ som passar in på det aktuella rättsfallet som möjliggjorde en behandling av målet i 

domstol.27 Detta system var gällande i grova drag fram till det delvis avskaffades 1852 men 

vissa delar av systemet överlevde ända fram till 1875. Anledningen till ett avskaffande var att 

man ville förenkla domstolsförfarandet eftersom writ-systemet lett till ett stelt och hämmat 

regelsystem.28  

   I slutet av 1400-talet började det utvecklas ett parallellt system till common law, så kallat 

equity. Denna form har sina rötter i kungens ställning som ytterst ansvarig för rättskipningen. 

Lordkanslern skulle kunna betecknas som föreståndare för kungens sekretariat och i egenskap 

av detta fick kanslern ta emot och inför kungen återge de fall som inte kunde behandlas enligt 

common law. Senare överläts dessa uppgifter helt åt lordkanslern själv och i slutet av 1400-

talet tillsattes en särskild domstol, Court of Chancery. Ett särskiljande drag för equity var att 

det inte var lika procedurfixerat och att det lade en större vikt vid de materiellrättsliga 

frågorna än common law. Vid en konflikt mellan equity och common law så väger equity 

tyngre men båda regelsystemen är beroende av varandra och det är därför i princip omöjligt 

att skilja dem åt. Det kan dock sägas att equity har sin största betydelse inom privaträtten 

medan den i straffrätten är obetydlig. Ett typiskt drag hos equity är att dess regler och 

avgöranden innehåller förbud och påbud riktade till parterna istället för att t.ex. ta ställning till 

storleken av en skuld.29  

 

2.3.1 Prejudikatstolkning enligt engelsk rätt 

Prejudikatstolkningen utgör en väsentlig del i den engelska rättsordningen då prejudikat kan 

vara formellt bindande för framtida mål. Till skillnad från den svenska juristen använder sig 

den engelska juristen av en induktiv tolkningsmetod vid bedömningen av ett prejudikat. 

Genom att jämföra den aktuella frågeställningen med frågeställningar i tidigare avgjorda mål 

gäller det att finna kärnan i avgörandena som bildar en rättsregel.  

                                                 
26 Bogdan, A.a., s. 93 
27 Tamm, A.a., s. 286f 
28 Bogdan, A.a., s. 94ff 
29 Bogdan, A.a., s. 97ff 
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   Genom stare dicisis-principen, i något förenklad förklaring, är domstolarna bundna att 

avgöra lika i två mål där relevanta omständigheter ter sig likadana. Svårigheten här blir då att 

avgöra vad som ska räknas till lika omständigheter. En central gränsdragning som görs vid en 

tolkning är prejudikatets ratio decidendi, det som är bindande för framtida mål, och obiter 

dictum, det som sägs ”i förbigående” som inte är nödvändigt för avgörandet. Syftet med att 

inkludera ett obiter dictum- uttalande kan vara att domaren vill illustrera sitt resonemang och 

därmed särskilja den, i målet, aktuella frågeställningen från liknande problem. Det pratas i 

engelsk rätt om en så kallad distinguishing-teknik där man påvisar relevanta skillnader mellan 

det aktuella fallet och ett prejudikat för att därmed undgå dess bindande verkan.30     

  

2.4 Amerikansk rätt 

Storbritannien hade tretton kolonier, som tillsammans ursprungligen bildade USA, som alla 

rent naturligt tillämpade den engelska rätten. Före revolutionen tillämpades common law och 

equity som i den engelska rätten men idag tillämpas common law endast inom vissa delar av 

rätten som t.ex. torts, property och general contract law. Liknande reformer har skett i såväl 

England som USA, exempelvis avskaffandet av writ-systemet och även sammanslagningen av 

common law och equity.31   

   USA:s dryga femtio delstater har under åren utvecklat egna rättsregler genom den 

självständiga regleringsmakt som grundlagen tillmäter varje delstat. Delstaternas regelsystem 

är visserligen besläktade med varandra genom common law, undantagsvis för delstaten 

Louisiana som bygger på fransk rätt.32  

   Den federala makten i USA är begränsad av United States Constitution. Trots utvecklingen 

av federalismen i USA under de senaste 70 åren är de federala organen fortfarande styrda av 

de rättigheter och skyldigheter de har enligt konstitutionen. Staterna har vidhålligt en rätt till 

självständig lagreglering särskilt på områden som corporations, contracts, torts, property och 

family law.33   

   En viktig del till den enhetlighet som ändå finns i den amerikanska rätten, enligt Bogdan, är 

delstaternas och deras domstolars arbete. Vid lagstiftningsarbetet undersökts oftast andra 

delstaters reglering på samma område och man frångår inte gärna utan särskilda skäl en 

reglering som är gällande i de flesta andra delstater. Även domstolarna ser gärna till 

                                                 
30 Bogdan, a.a. s. 102ff  
31Carlson, American Business Law – A Civil Law Perspective, s. 20f, se även Bogdan, a.a. s. 128 
32 Bogdan, Komparativ Rättskunskap, s. 129 
33 Carlson, a.a. s. 40f 
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avgöranden i andra stater. Trots att de inte är bundna vid prejudikaten så brukar de, beroende 

på domens auktoritet, kunna vara vägledande.34  

                                                 
34 Bogdan, a.a. s. 131 
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3 Avtalsfrihet 

 

3.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för den grundläggande idén om avtalsfrihet och på 

vilket sätt den kan komma att inskränkas. Avtalsfrihetens paradox är att den är grunden till att 

avtal kan komma till stånd men om principen ges för stort utrymme kan den komma att verka 

till nackdel för parter som intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.  

   Avtalsfriheten är grundläggande både inom svensk rätt och inom common law. Främst inom 

konsumentområdet finner vi regler som åsidosätter denna avtalsfrihet till förmån för 

konsumenten men inom den kommersiella avtalsrätten ser man dock avtalsfriheten som mer 

långtgående.35  

 

3.2 Svensk rätt  

Avtalsfriheten som grundläggande rättsprincip inom svensk rätt sägs vara en konsekvens av 

principen om pacta sunt servanda. Den innefattar friheten att avtala med vem man vill och 

även fritt bestämma innehållet i avtalet. Detta medför en teoretisk uppfattning om att avtal 

som tillkommit på giltigt sätt ska gälla enligt sitt innehåll. Inte heller har man velat ingripa 

mot innehåll i avtalet som dikterats av ekonomiskt överlägsen part.36   

   Den lagstiftning som tillkom i början av 1900-talet präglades av den äldre tidens 

uppfattning om att ett avtal som tillkommit i laga form på förmögenhetsrättens område, utan 

viljefel, var så gott som undantagslöst bindande. Avtalsparterna ansågs vara två likställda 

parter och hade därmed en förpliktelse att se till sina egna intressen. Den äldre rätten 

präglades av en stor restriktivitet vad det gällde inskränkningar i avtalsfriheten.37

   Trots detta har man genom tiderna utvecklat ett antal tvingande regler inom svensk rätt som 

åsidosätter just denna frihetsprincip. Även om avtalsfriheten fortfarande är grundläggande och 

sägs utgör grunden för en god marknadsekonomi så är man idag mer benägen att frångå 

principen för att förhindra ensidigt dikterade avtalsvillkor både i standardavtal och i 

                                                 
35 Lundmark, a.a. s. 78ff 
36 Lundmark, a.a. s. 78f, se även Bernitz, a.a. s. 75 
37 SOU 1974:83 s. 31 

 16



individuella avtal.38 De tvingande reglerna kan vara av specifik natur eller av en mer generell 

karaktär såsom i 36 § AvtL.  

 

3.2.1 Införandet av generalklausulen i svensk rätt 

Principen om avtalsfrihet har varit en grundläggande regel inom den svenska avtalsrätten, 

speciellt i äldre tid. Vissa inskränkningar gjordes visserligen tidigt, redan vid tillkomsten av 

avtalslagen, då ett avtal ansågs ogiltigt om det tillkommit under tvång eller svek. Även om det 

inte fanns stöd för det i lag så kunde domstolarna även, i viss utsträckning, åsidosätta avtal 

och villkor i avtal som stred mot god tro och heder.39

   Efter andra världskriget ökade människors efterfrågan på kapitalvaror och med dessa varor 

följde garantier som i konsumentens ögon ansågs vara någonting bra medan det ur en juridisk 

synvinkel innebar motsatsen. Dessa garantier bestod ofta av, utöver vad som stadgades i 1905 

års Köplag, ett löfte av reparation av felaktig vara. Men avtalet innehöll även ett frånsägande 

av rätten till påföljder som t.ex. hävning och skadestånd.40 På grund av detta såg man ett 

ansvar att skydda part som intager en underlägsen ställning i ett avtalsförhållande och där blev 

den konsumentpolitiska lagstiftningen ett viktigt inslag.41

   De generalklausuler som var gällande på området innan tillkomsten av 36 § AvtL var: 33 § 

AvtL, 8 § lagen (1936:18) om skuldebrev, 8 § lagen (195:219) om avbetalningsköp, 34 § 

lagen (1927:77) om försäkringsavtal, 9 § lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares 

uppfinningar och 29 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 

Senare, 1972, tillkom 8 kap 27 § och 12 kap 64 § jordabalken. Avtalslagens 36 och 37 §§ 

innehöll regler om jämkning av vites- och förverkandeklausuler och 38 § AvtL gav 

möjligheter att angripa konkurrensklausuler. Utöver dessa klausuler fanns den så kallade 

förutsättningsläran42 och även domstolars möjligheter att tolkningsvis komma till rätta med 

oskäliga avtalsvillkor.43  

   Syftet med införandet av generalklausulen var att ge domstolar en vidgad möjlighet till att 

ingripa i avtalsförhållanden. Särskilt behov ansågs föreligga för skyddet av konsumenter eller 

                                                 
38 Bernitz, a.a. s. 75 
39 Prop. 1975/76:81 s. 10 
40 Von Post, Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden, s. 79 
41 Prop. 1975/76:81 s. 11 
42 Förutsättningsläran innebär att oriktiga eller bristande förutsättningar kan leda till ett avtals ogiltighet, se 
Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 77 
43 SOU 1974:83 s. 32 
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annan underlägsen part i ett avtalsförhållande.44 Till det syftande konsumentskydd betonar 

propositionen (1975/76:81) det nära sambandet mellan generalklausulens utformning och de 

principer i avtalsvillkorslagarna, då särskilt det skydd för konsumenter gentemot betungande 

avtalsvillkor i samband med standardavtal. Det ska dock klargöras att det endast handlar om 

en harmonisering av lagreglerna och ett villkor som, enligt någon av avtalsvillkorslagarna, 

ansetts vara otillbörligt i marknadsdomstolen inte behöver leda till att en domstol i ett 

civilrättsligt mål bedömer villkoret på samma grunder som MD.45

   Trots avtalsvillkorslagen fanns det områden som inte helt täckte det behov av 

konsumentskydd och därav betydelsen av en generalklausul som gäller på hela 

förmögenhetsrättens område.46

   Inte bara skyddet för konsumenter betonas i och med generalklausulen. SOU 1974:83 

(hädanefter refereras denna till utredningen) tar även sikte på dem som kan tänkas falla 

utanför konsumentskyddet. Argumentet för en vidare innebörd av generalklausulen sker med 

hänvisning till att användningen av standardformulär är starkt utbredd i affärsförhållanden 

mellan näringsidkare och dessa kan i undantagsfall leda till otillbörliga konsekvenser. Därmed 

betonar utredningen vikten av att skydda näringsidkare som intar en underlägsen ställning i 

avtalsförhållandet. Utredningen påpekar dock att en sådan analog tillämpning av 

konsumentskyddsreglerna bör ske med en viss restriktivitet.47   

   Genom klausulens utformning ges möjligheten för domstolarna att pröva oskäligheten av ett 

visst avtalsvillkor men detta utesluter därmed inte möjligheten till jämkning eller 

åsidosättande av villkor som grundat på en helhetsbedömning. Just denna helhetsbedömning 

av ett avtal understryks av Grönfors som särskilt viktigt.48

   Hedwall menar dock att svårigheterna med 36 § AvtL är att den även reglerar rent 

kommersiella avtal där parterna är jämbördiga. Han menar på att parterna i kommersiella 

avtal har en plikt att ta till vara på sina egna intressen och att det inte är upp till lagstiftarna att 

kontrollera deras bristande kunskap.49 Von Post anger dock i sin doktorsavhandling att det 

finns ett intresse att skydda småföretagare som ofta intar en underlägsen ställning i 

partsförhållandet. Men tillägger även att domstolarnas användning av generalklausulen är 

mycket sparsam.50  

                                                 
44 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 299 
45 Prop. 1975/76:81 s. 26f 
46 Prop. 1975/76:81 s. 28 
47 SOU 1974:83 s. 109f.  
48 Gönfors, Avtalslagen, s 222 
49 Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal, s. 160 
50 Von Post, a.a. s. 293f 
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3.3 Avtalsfrihet inom common law 

Inom den amerikanska rätten talar man om en långt gående avtalsfrihet. Statens roll är bland 

annat begränsad till att reglera grundläggande ”property rights” och sätta regler för en jämlik 

konkurrens. Den mycket långtgående avtalsfriheten illustrerades i Lochner v. New York.51 I 

fallet ansågs det oförenligt med avtalsfriheten att en stat valt att införa regler angående 

minimilön och maximum antal arbetstimmar för arbetare inom bageribranschen.  

   Målet överklagades dock under depressionen och idag kan det sägas vara accepterat att 

vissa gränser för avtalsfriheten sätts.52

   Traditionellt sett inom den amerikanska avtalsrätten har man gjort lite för att förhindra stora 

företag att vidmakthålla sin överlägsna position genom att utforma kontrakt som gynnar deras 

egen position. Men genom åren har det utvecklats en så kallad ”doctrine of unconsionability” 

(se vidare kapitel 6.3) som utgör en möjlighet att åsidosätta ett avtalsvillkor på grund av att 

det är att anse som oskäligt.53 Detta finns vidare reglerat i § UCC 2-302.  

 

                                                 
51 Lochner v. New York, 198 U.S 45, 25 S.Ct. 539, 49 L.Ed. 937 (1905) 
52 Burton, Principles of Contract Law, s. 200 
53 Burton, a.a. s. 242ff  
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4 Tolkningsprinciper 

 

4.1 Inledning 

För att till fullo kunna redogöra för rättsläget angående ansvarsfriskrivningarnas oskälighet är 

det av vikt att även undersöka de olika tolkningsprinciper som domstolarna har till sitt 

förfogande vid bedömningen. Vid tolkningen av kontrakt ser tillvägagångssättet mycket olika 

ut vad det gäller den svenska bedömningen och den inom common law.  

   Carlson skriver lite skämtsamt att den som har tittat på de amerikanska avtalen skulle t.ex. 

kunna tro att advokaterna får betalt i antal ord på grund av de långa och detaljerade avtalen 

medan en svensk jurist tycker sig kunna skriva samma avtal på endast några få sidor.54

       

4.2 Svensk Rätt 

Varje tvist som uppkommer mellan parter är unik och några egentliga lagregler om hur dessa 

ska regleras i varje situation finns egentligen inte. Avgörandet är beroende på det enskilda 

fallets omständigheter.  

   Särskilt vid förhandlingsavtal får partsviljan en betydande roll vid tolkningen av avtalet. 

Genom avtalsfriheten är parterna fria att avtala om det som de själva tycker är relevant för 

prestationen. Tyvärr är det inte alltid som dessa viljor ter sig likadana ut vid en tvist och 

partsviljan får då stå något till sidan och domstolarna får då avgöra målet efter relevanta 

tolkningsprinciper.55

   Här nedan följer några, för Sverige, viktiga tolkningsprinciper i samband med bedömningen 

av ett avtalsvillkors oskälighet.   

 

4.2.1 Dold respektive öppen kontroll 

Med dold kontroll menas den kontroll som domstolarna gör av särskilda avtalsvillkor och 

syftar till att motverka missbruk av den föreliggande avtalsfrihet som kan ge upphov till allt 

                                                 
54 Carlson, a.a. s. 141 
55 Grönfors, Avtalsgrundade rättsfakta, s. 78f 
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för långtgående friskrivningsklausuler.56 Jämkning sker inte enligt generalklausulen utan 

hänsyn tas till avtalsslutet och om det särskilt betungande57 villkoret är att anses som korrekt 

inkorporerat i avtalet och därmed om det är bindande eller ej. 58  

   Den öppna kontrollen går ut på att genom tillämpning av generella tvingande lagregler, 

såsom 36 § AvtL, jämka eller åsidosätta oskäliga avtalsvillkor.59 Den öppna kontrollen 

välkomnas främst från rättssäkerhetssynpunkt och har blivit mer dominerande i svensk 

rättspraxis. De nya tvingande reglerna angående avtals ogiltighet är en viktig metod för att 

komma till rätta med oskäliga avtalsvillkor och hjälpa till att jämställa partsbalansen.60

 

4.2.2 AVLN – en form av öppen kontroll 

En kontroll av särskilda avtalsvillkor med stöd av någon av avtalsvillkorslagarna (AVLN och 

AVLK) är en näringsrättslig kontroll av särskilda avtalsklausuler. De avser således inte att 

reglera friskrivingsklausuler i enskilda avtalsförhållanden. Ett förbud i enlighet med lagarna 

är en preventiv metod för att kunna påverka de på marknaden förekommande oskäliga 

avtalsvillkor. Varken AVLK eller AVLN förutsätter att något faktiskt avtal kommit till stånd 

vilket medför att ett ingripande mot oskäliga avtalsvillkor kan ske på ett tidigare stadium än 

vad som erbjuds i de civilrättsliga reglerna.61

   Lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare möjliggör för MD att förbjuda en 

näringsidkare att i fortsättningen använda avtalsvillkor som anses vara oskäliga i avtal med 

annan näringsidkare.62   

   MD 1995:33 handlade om att Telia i avtal om betalsamtal valt att innefatta en klausul som 

möjliggjorde för Telia att tre månader efter underrättelse ändra villkor i avtalet helt eller 

delvis. Som grund till sitt domslut hänvisade MD till ett tidigare avgörande (MD 1985:16) där 

det ansågs att ett villkor som gav den starkare part rätt att ensidigt ändra avtalets innehåll var 

oskäligt. Vidare anfördes av MD att en sådan klausul som medger Telia att efter tre månader 

ändra avtalsinnehållet även medför att de kan upphäva regeln om uppsägningstid på sex 

månader. En sådan ändring i avtalet kan inte anses som skälig och detta medför att villkoret i 

sig får anses som oskäligt.  
                                                 
56 Lundmark, a.a. s. 97 
57 Friskrivningar i standardavtal brukar betecknas som särskilt betungande.  
58 SOU 1974:178 s. 114 
59 Lundmark, a.a. s. 97 
60 Se t.ex. Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 94f  eller SOU 1974:83 s. 114ff 
61 Lundmark, a.a. s 121ff 
62 1 § AVLN  
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   Telia hade också valt att införa en friskrivningsklausul som begränsade ansvaret för såväl 

indirekt skada som följdskada. MD ansågs att detta betydde att Telia även friskriver sig från 

ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet. Vidare framhölls att en sådan begränsning är 

otillåten inom civilrätten. Till detta hänfördes att villkoret måste anses vara till för att 

vilseleda andra näringsidkare om deras möjligheter till skadestånd vid ett avtalsförhållande. 

Därav ansåg MD att ett sådant villkor är oskäligt enligt AVLN.  

 

4.2.3 Oklarhetsregeln  

Ytterliggare en tolkningsregel, kanske en av de viktigaste enligt utredningen, är 

tolkningsprincipen contra stipulatorem som betyder att avtalets innehåll, om innebörden är 

oklar, ska tolkas till nackdel för den som instiftat de särskilt betungande avtalsvillkoren.63  

   Oklarhetsregel kan tillämpas på alla slags skriftliga avtal men är av särskilt intresse när det 

gäller oskäliga avtalsvillkor i ensidigt upprättade standardavtal.64       

 

4.2.4 Restriktiv tolkning 

Utredningen anför att vad det gäller friskrivningsklausuler ska dessa inte endast tolkas 

restriktivt utan de ska antas vara overksamma under särskilda förhållanden. Till detta 

resonemang hänvisar den till bland annat rättsfallet NJA 1971 s. 36, där domstolen gjorde en 

restriktiv tolkning av ett avtalsvillkor som enligt författande part uteslöt 

skadeståndsskyldighet för skada som orsakats på motpartens bil.65

   I praktiken är det främst de klausuler som innehåller långtgående friskrivningar från 

skadeståndsansvar eller andra påföljder med anledning av fel, dröjsmål, underlåten vårdplikt 

med mera, som blir föremål för den restriktiva avtalstolkningen.66   

 

4.3 Engelsk och amerikansk rätt  

Både inom den engelska och amerikanska rätten är tolkningen av friskrivningsklausuler det 

väsentliga i bedömningen av klausulernas giltighet. Med tanke på vikten av prejudikaten i 

common law är bedömningsprinciperna domstolarnas främsta verktyg i 
                                                 
63 SOU 1974:83 s. 114f, se även Bernitz, a.a. s. 50 
64 Bermitz. A.a. s. 50 
65 SOU 1974:83 s. 115 
66 Bermitz. A.a. s. 52 
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oskälighetsbedömningen av friskrivningsklausuler. I detta avsnitt har jag valt att inte göra 

någon större skillnad på den engelska och amerikanska rätten då båda använder 

tolkningsprinciperna på likvärdigt sätt.  

 

4.3.1 Contra proferentem rule 

En friskrivningsklausul som anses ha blivit korrekt inkorporerad i ett avtal kommer att tolkas 

strikt mot den part som har konstruerat avtalsvillkoret. Detta påvisas i målet White v. John 

Warwick & Co. Ltd när frågan angående en friskrivningsklausul var gällande både i contract 

och i torts.67 Målet handlade om att White hyrde en cykel från svarande och i avtalet mellan 

dem fanns ett villkor enligt följande: ”Nothing in this agreement shall render the owners 

liable for personal injuries to the riders of the machines hired.” White stämde därmed John 

Warwick på två punkter, det ena gällde breach of warranty68, mot bakgrund att cykeln inte 

var ändamålsenlig mot det avtalade kontraktet, den andra punkten gällde torts då White ansåg 

att John Warwick handlat vårdslöst genom att bistå med en defekt cykel.  

   Domstolen ansåg att friskrivningsklausulen endast gällde ansvarsfrihet från breach of 

warranty men kunde ej tänkas täcka ansvaret från vårdslöshet då det krävs tydligt stipulerade 

avtalsvillkor för att de ska kunna vara gällande. 

   Det ligger under denna tolkningsprincip att friskrivningar och här särskilt friskrivningar från 

ansvar endast kan anses gällande genom användningen av clear words. De klausuler som inte 

har en entydig och precis betydelse tolkas strikt mot den konstruerande parten, det vill säga att 

de ges den snävaste innebörd som är förenlig med dess språkliga innebörd.69

   I UNIDROIT finns contra proferentem rule uttryckt i artikel 4.6 och uttrycker, precis som i 

den engelska och amerikanska rätten, att oklarheter tolkas till nackdel för den som utformat 

klausulen.70   

 

4.3.2 Parol evidence rule  

När ett kontrakt är helt skriftligt antar rätten att kontraktet innehåller alla de villkor som 

parterna kommit överens om. Denna regel syftar till att förhindra bevisning utöver det skrivna 

                                                 
67 White v. John Warwick & Co. Ltd (1953) 1 WLR 1285 
68 Warranty kan sägas vara ett villkor som inte är väsentligt för huvudtanken med avtalet och kan därmed endast 
leda till skadestånd för den kärande.    
69 Lundmark, a.a. s. 70 
70 UNIDROIT, section 4.6  
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avtalet vare sig skriftlig eller muntlig. Grunden för regeln är att parterna haft som avsikt att ha 

ett fullt giltigt kontrakt som övervinner alla tidigare överenskommelser. När avtalet anses fullt 

giltigt mellan parterna ses endast till avtalets fyra hörnstenar så kallad ”four corner rule”.71 

Enligt den tolkningsregeln kan inte en friskrivningsklausul gälla för handlingar utanför 

kontraktets ramar.  

   Parol evidence rule förhindrar dock inte part att lägga fram bevis som visar existensen av 

ett separat kontrakt eller väsentlig modifikation av kontraktet. Inte heller hindrar regeln part 

från att lägga fram bevis för handelsbruk eller partsbruk, när det är frågan om ett tillägg av 

avtalsvillkor till det skriftliga kontraktet. Bevis kan även tillåtas för att klargöra ett otydligt 

villkor.72

 

                                                 
71 Carlson, a.a. s. 141, se även; Pacific Gas and Electronic Co v. G.W. Thomas Drayage & Rigging Co 69 Cal.2d 
33, 69 Cal.Rptr. 561, 442 P.2d 641 (Cal 1968) och W.W.W. Associates, Inc v. Giancontieri 77 N.Y2d 157, 565 
N.Y.S.2d 440, 566 N.E.2d 639 (N.Y. 1990). Båda fallen innehåller en utförlig genomgång av four corner rule i 
samband med parrol evidence rule.  
72 Carlson, a.a. s. 141 
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5 Friskrivningsklausulers oskälighet i svensk rätt  

 

5.1 Inledning 

I utredningen har man kommit fram till olika definitioner av friskrivningsklausuler. Det kan 

urskiljas tre olika klausultyper:73  
1. ”Ett villkor varigenom säljare eller annan friskriver sig från ansvar för såld varas kvalitet eller 

i övrigt för beskaffenheten av sin prestation”  

 

2. ”Ett villkor varigenom någon friskriver sig från skadeståndsskyldighet, exempelvis 

vårdslöshet” 

 

3. ”Ett villkor som begränsar skadeståndets belopp” 

 

   Villkor som rör beskaffenheten av en viss prestation kan enligt utredningen tillämpas 

mot sin ordalydelse men det betyder därmed inte att en jämkning av ett sådant villkor 

behöver inträffa ofta. Ibland kan det på tolkningsväg gå att finna parternas avsikt i det 

särskilda fallet och därmed komma fram till en lösning.74

  I fråga om friskrivningar från ansvar för såld varas kvalitet sades det i utredningen till 

konsumentköplagen att det inte förekom sådana friskrivningar i någon större 

utsträckning. I de fall det ändå förekom ansågs att avtalsvillkorslagen gav goda 

möjligheter till ingripande. Trots detta framhåller generalklausulsutredningen att i de 

fall då ingripande med stöd av avtalsvillkorslagen inte kunnat ske ska domstolarna ha 

möjlighet att göra bedömningen om en jämkning eller ett åsidosättande av villkoret ska 

vara på sin plats.75   

   Den andra formen av friskrivning, så kallad ansvarsfriskrivning kommer behandlas i 

kapitel 5.2.  

   Den tredje formen av friskrivningar är så kallade ansvarsbegränsningar. Denna form 

kan ses som en korsning mellan standardiserat skadestånd och friskrivning från 

skadeståndsskyldighet och blir en begränsning av skadeståndet till ett bestämt belopp. 

Utredningen antar en något osäker ståndpunkt när det anförs att det å ena sidan borde 

                                                 
73 SOU 1974:83 s. 174f  
74 SOU 1974:83, s. 175 
75 SOU 1974:83, s. 176 
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vara tillbörligt med en möjlighet till jämkning av ansvarsbegränsning men att det å 

andra sidan är mycket svårt att avgöra när begränsningen ska åsidosättas.76   

 

5.2 Ansvarsfriskrivning 

Utredningen påpekar att ansvarsfriskrivningars giltighet är ett område som det har diskuterats 

mycket om. Någon jämkning eller åsidosättande av ansvarsfriskrivningar med stöd av 8 § 

skuldebrevslagen har inte skett av HD men det är utredningens bedömning att det bör finnas 

möjlighet att jämka sådana avtalsvillkor i enlighet med generalklausulen. Utredningen 

påpekar att det är av betydelse för generalklausulens effektivitet att det finns möjlighet att 

åsidosätta ansvarsfriskrivningar.77  

   I fråga om friskrivning från skadestånd har KöpL gjort en distinktion mellan olika typer av 

skada, indirekt och direkt förlust.78 En anledning till indelningen är att direkta skador, som är 

typiska för ett avtalsbrott, rimligen är lättare för parterna att förutse än indirekta skador. Därav 

är det en rimlig bedömning att striktare ansvar bör åligga vid direkt skada än vid indirekt 

skada.79  

   Ansvarsfriskrivningar tenderar till att inta en generell utformad karaktär genom att part 

friskriver sig helt eller delvis från indirekta förluster så till vida att de inte orsakats av grov 

vårdslöshet.80  

   Frågan kring ansvarsfriskrivningar aktualiserades i och med tillkomsten av 

konsumentköplagen. Det diskuterades i förarbetena till lagen om säljare och tillverkare skulle 

vara skadeståndskyldiga gentemot konsument vid ”grov försummelse” eller ”uppsåt och grov 

vårdslöshet” och man ansåg att en sådan friskrivning inte kunde göras. Detta ansågs vara 

gällande för generalklausulen men för att undvika en allt för stel bedömning ville man inte 

göra en gränsdragning vid grov vårdslöshet. 81  

   Vad gäller ansvarsfriskrivning vid underlåtenhet att fullgöra ett särskilt åtagande t.ex. att 

leverera en vara vid viss tid, så anser utredningen att, vid en bedömning av 

friskrivningsklausulens giltighet är det oväsentligt att avgöra om det rör sig om uppsåt eller 

oaktsamhet. Till stöd för resonemanget hänförs att underlåtenhet i de flesta fall är medveten 

                                                 
76 SOU 1974:83, s. 182f   
77 SOU 1974:83, s. 176ff 
78 KöpL § 67 
79 Prop. 1988/89:76 s. 47ff 
80 Se t.ex. Lundmark, a.a. s. 133 och Bernitz, a.a. s. 53 och s. 88.  
81 SOU 1974:83, s. 177f 
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och därmed uppsåtlig. Den yttersta gränsen för en sådan klausuls giltighet bör enligt 

utredningen dras vid grov försummelse. Utredningen framhäver att domstolarna dock måste 

lämnas stor frihet vid bedömningen av ansvarsfriskrivningar för en effektiv generalklausul.82  

    

5.2.1 Friskrivning från grov vårdslöshet 

Enligt svensk rätt brukar det anses att friskrivningar från ansvar vid grov vårdslöshet är 

otillåtna.83 Principen har, som nämnts, ansets som gällande trots brist på rättspraxis redan 

innan tillkomsten av 36 § AvtL. Numera får generalklausulen ses som ett stöd för denna 

princip.  

   Vad som ska räknas till grov vårdslöshet är inte alltid en lätt uppgift för domstolarna att 

avgöra, detta belyses i rättsfallet NJA 1992 s. 130. Där behandlade HD frågan rörande grov 

vårdslöshet. Strängnäs kommun träffade ett entreprenadavtal med Flens byggnadsaktiebolag 

om nytt innertak av träpanel i skolans matsal. Tre år efter att garantitiden utgått rasade 

innertaket med regelverk ner i matsalen. HD anför att begreppet grov vårdslöshet inte kan ges 

en allmängiltig definition på alla områden som det används. Inom skadestånds- och 

försäkringsrätten har begreppet getts en mycket restriktiv tillämpning men den gör sig inte 

gällande på samma sätt inom kommersiella avtalsförhållanden som på andra områden.  I 

målet fann HD att byggbolaget gjort sig skyldiga till grov vårdslöshet då man inte inhämtat 

lämpliga hänvisningar från konstruktör eller annan sakkunnig. Särskild hänsyn togs till att 

arbetet avsåg en lokal där risken för personskada var uppenbar. 

   Även om huvudregeln säger att man inte kan friskriva sig från grov vårdslöshet torde det 

finnas situationer där den regeln kan åsidosättas. Ett exempel kan vara i fråga om sakskador 

där motpart ändock anses ha ett gott skydd genom en försäkring som täcker den aktuella 

skadan.84

   Vad det gäller friskrivningar från grov vårdslöshet i standardavtal och om dessa ska få 

rättsverkan beror på om de anses ha blivit effektivt införlivade i det enskilda avtalet. En sådan 

friskrivning anses som särskilt tyngande och därmed är kravet på att denna kommit motparten 

till känna mycket strängt.85    

 

                                                 
82 SOU 1974:83, s. 178 
83 Se t.ex. Lundmark, Friskrivningsklausulers giltighet och räckvidd, s. 133 och Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 53 
och s. 88.  
84 Lundmark, Friskrivningsklausuler giltighet och räckvidd, s. 133 
85 Lundmark, Friskrivningsklausuler giltighet och räckvidd, s. 135  
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5.2.2 Friskrivning från vårdslöshet 

Möjlighet till friskrivning från vårdslöshet torde vara större än att friskriva sig från grov 

vårdslöshet. Det finns dock situationer där friskrivning från skyldighet att utge ersättning 

normalt sett inte kan anses giltiga såsom när skador uppkommit av någon form av oaktsamhet. 

Sådana situationer kan vara då oaktsamheten orsakats av banker, advokater, revisorer och 

kvalificerade konsulter av något slag som utför viktiga tjänster med allmänheten som 

uppdragsgivare.86

 

5.3 Bergman och Bevingfallet (NJA 1979 s. 483) 

Svensk praxis innehåller inte många domstolsavgöranden av betydelse inom den 

kommersiella avtalsrätten och därav har detta fall fått ett stort intresse i doktrinen. Här gavs 

HD en möjlighet att ge generalklausulen tydligare riktlinjer vid en bedömning av 

kommersiella avtal, särskilt gällande ansvarsfriskrivningar.  

    

5.3.1 Bakomliggande fakta 

B & G Eklunds El Automatik AB (Eklundbolaget) träffade, 1973, ett avtal om köp av 

mätapparater till bensinpumpar från Bergman & Beving AB (Bergmanbolaget). Avtalet 

byggde på bestämmelserna i standardavtalet IM 72 som i sin tur innehöll en garanti som i 

stort sett motsvarade den i standardavtalen ECE 188 och NL 70.87 Avtalets § 4 innehöll ett 

garantiansvar för varornas rätta funktion och en hänvisning till det aktuella standardavtalet. 

IM 72 innehöll vidare en ansvarsfriskrivning för säljaren för ”indirekt skada” så till vida att 

säljaren inte gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.   

   Till saken hör att de mätapparater som Eklundbolaget köpt av Bergmansbolaget visade i 

vissa lägen ett alldeles för lågt pris och detta medförde att Eklundbolaget lidit skada dels i och 

med att konstruktionsfelet medfört att apparaterna ej fungerat tillfredsställande och dels för 

utebliven handelsvinst.  

    

                                                 
86 SOU 1974:83 s. 178 
87 ECE 188 och NL 70 är mekanikerförbundens välkända standardavtal.  
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5.3.2 HD:s domskäl 

De för denna uppsatsens relevanta frågeställningar gör att jag endast kommer behandla HD:s 

domskäl i frågan rörande ansvarsfriskrivningen i avtalet.  

   Som nämnts gällde inte friskrivningen vid grov vårdslöshet från Bergmansbolagets sida. HD 

ansåg dock att trots att mätapparaterna var behäftade med fel och trots den föreliggande 

funktionsgarantin hade Bergmansbolaget inte gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.  

   Frågan om ansvarsfriskrivningen skulle anses som obillig eller otillbörlig på det förhållande 

att Bergmansbolaget inte fullgjort sitt åtagande att avhjälpa felet behandlades enligt följande.         

   Eklundsbolaget anförde till sin talan att bolaget ansågs inta, i enlighet med 36 § AvtL, en 

underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Till detta påtalade HD att genom att se på 

årsomsättningen föreföll Eklundsbolaget vara ett mindre bolag, men den omständigheten 

utgör inte för sig något belägg för att part skulle inta en underlägsen ställning. Detta beror 

istället på en helhetsbedömning av avtalsförhållandet. Härvid påpekades vikten av 

standardvillkorens utarbetning, om de utarbetats ensidigt för ena parts intressen eller om både 

säljar- och köparintressen varit företrädda. Ansvarsfriskrivningen kunde sägas motsvara de i 

allmänt kända standardvillkor som ECE 188 och NL 70. Vid en jämförelse mellan de 

dispositiva rättsreglerna i köplagen och standardvillkoren i IM 72 kunde det sägas att de 

innehar vissa skillnader vid fråga om hävning, avhjälpande av fel och även skadestånd. Men 

HD ansåg att köplagens bestämmelser i många avseenden är omoderna och vikten av att vid 

avtalets ingående kunna bedöma de ekonomiska riskerna gör att standardvillkor utarbetas av 

olika branscher. Köparens möjligheter att genom försäkring skydda sig för följdförluster 

anfördes också som ett väsentligt skäl för begränsning av säljarens skadeståndsansvar. Med 

ovan sagda motivering ansåg HD ej att friskrivningsklausulen på ett obilligt eller oskäligt sätt 

gynnade säljaren.        

   Till sist påpekade HD att i avtal mellan näringsidkare ingår ofta ett mått av risktagande från 

någon eller båda parternas sida. I målet kan också ses att parterna hade haft affärsförbindelser 

med varandra i många år och det kunde sägas att båda parter gynnats av samarbetet. Den 

helhetsbild som HD gjorde av avtalsrelationen gör att en riskfördelning mellan parterna såsom 

skett genom avtalets inkorporerade standardvillkor inte innebar någon snedbelastning. Med 

den motiveringen ansåg inte HD att det skulle vara obilligt eller otillbörligt att tillämpa 

friskrivningsklausulen.    
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5.3.3 Synpunkter 

Fallet är vida omdiskuterat i den svenska doktrinen.88 Detta framför allt för att det är ett av de 

få målen som behandlar frågan om oskäliga friskrivningsklausuler i kommersiella avtal. HD 

har här intagit ställningen att de två näringsidkarna har haft lika förutsättningar i 

partsförhållandet till varandra och därmed är möjligheterna till en jämkning eller 

åsidosättande av avtalsvillkor mycket litet.  

   HD har även valt att se likheterna med de i branschen använda standardvillkor, utan att 

egentligen se till skäligheten av dessa. Detta får HD stark kritik för från Lindmark som anser 

att förekomsten av vedertagna avtalsvillkor i standardavtal inte behöver betyda att de på något 

vis är skäliga. Han diskuterar även vidare om målets symbolvärde, för avtalsförhållande i 

kommersiella avtal, har blivit en form av ”den som ger sig in i leken får leken tåla”.89  

   Å andra sidan finns det de som förespråkar att friskrivningar i kommersiella avtal bör till 

största del anses som giltiga då parter som räknas som jämbördiga har ett ansvar att ta till vara 

egna intressen.90  

 

5.4 Övrig rättspraxis 

Under detta kapitel har jag valt att lägga in några rättsfall som jag anser förstärker förståelsen 

för hur svenska domstolar använder 36 § AvtL och hur de ser på friskrivningsklausuler. Det 

ska understrykas att detta endast är ett urplock av de rättsfall som finns på området och syftar 

inte till att samla alla befintliga mål rörande 36 § och/eller ansvarsfriskrivningar. Detta för att 

underlätta förståelsen hos läsaren.   

 

5.4.1 NJA 1976 s. 217  

Målet behandlade frågan huruvida säljaren av en fastighet är befriad från ansvar när det 

visade sig att fastigheten i stor omfattning varit hemsökt av råttor. I köpekontraktet fanns en 

intagen klausul där köparen med bindande verkan avstod alla anspråk mot säljaren på grund 

av fel eller brister i fastigheten.    

   HD anförde till domskälet att det inte kunde anses vara ovanligt att råttor förekommer i mer 

än 30 år gamla fastigheter. Således kunde det inte anses som ett självklart villkor från 

                                                 
88 Se t.ex. Bernitz, a.a., Lundmark, a.a., von Post, a.a. 
89 Lindmark, Om jämkning i kommersiella avtal, s. 281ff i i Flodgren, Gorton, Lindell-Frantz, Samuelsson (red), 
Avtalslagen 90 år – Aktuell nordisk rättspraxis 
90 Hedwall, a.a. s. 158ff 
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säljarens sida att fastigheten skulle vara fri från råttor. Utöver detta sa HD att det vid en strikt 

utläsning av klausulen var ostridigt att köparen avstod alla anspråk på fel eller brister i 

fastigheten. Något påstående hade inte gjorts i yrkandet om att klausulen skulle vara oskälig i 

sig utan frågan gällde dess innebörd och räckvidd. Det borde även ha varit uppenbart för 

köparen att en säljare av en äldre fastighet avser att friskriva sig från ansvar för alla fel och 

brister i fastigheten. På grund av detta valde HD att tolka friskrivningen enligt sin ordalydelse 

och därmed ansågs klausulen skydda säljaren från ansvar.   

 

5.4.2 NJA 1980 s. 398  

Vid ett fastighetsköp användes ett avtalsformulär med en innehållande friskrivningsklausul. 

När säljarna av fastigheten uppenbarligen brustit i sin upplysningsplikt att fastigheten var 

belägen inom planlagt grönområde ansåg köparen att den friskrivningsklausul som fanns 

inskrivet i kontraktet satts ur spel.   

   HD anförde att köparen förvärvat fastigheten för ändamålet att bosätta sig där en längre tid. 

Säljarna hade kännedom om att fastigheten ingått i ett planlagt grönområde men har underlåtit 

att underrätta köparen om att detta även gällt huset när frågat om risken för framtida 

motorvägsbyggen kommit på tal i avtalsförhandlingarna. På grund av dessa muntliga 

överlägganden parterna mellan ansåg HD att friskrivningsklausulen var satt ur spel.  

 
5.4.3 NJA 1983 s. 865  

Målet gällde en fastighet som sålts av kommunen på auktion. I annonsen om auktionen 

angavs att huset var nyrenoverat och moderniserat ett par år före försäljningen. Vid ett samtal 

med företrädare för kommunen uppgavs att fastighetens golv varit uppbrutna och att de var i 

gott skick. Ca sju månader efter köpet upptäcktes att källarbjälkarna var svårt skadade genom 

röta och insektsangrepp. Köparna anförde att den friskrivningsklausul som fanns med i 

köpekontraktet var att anses som oskälig enligt 36 § AvtL.   

   Trots att kommunen angav i annonsen att huset var nyrenoverat och moderniserat betyder 

inte detta att det är utan allvarliga fel. Köparna menade att en renovering av golvet även borde 

innefatta källarbjälkarna. HD fann att en nyläggning av golv kan göras utan att fel, såsom i 

detta fall, upptäcks även om det får anses otroligt. Det betyder dock att någon utfästelse om 

att bjälkarna skulle vara i gott skick inte gjorts. Fel på fastigheten kan sägas tillhöra dolda fel, 

vilket säljaren kan skydda sig mot genom en friskrivning.  
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   När det är fastställt att friskrivningen gäller dolda fel, såsom de i målet, återstår 

bedömningen om friskrivningsklausulen ska anses som oskälig i enlighet med 36 § AvtL. HD 

påpekade att det handlar om ett köp mellan kommun och privatperson. Köparen hade genom 

annonsen fått intrycket av att fastigheten var i gott skick efter renoveringen. Felen i 

fastigheten var grundläggande och omfattande. På grund av dessa omständigheter fann HD att 

det vore oskäligt att tillämpa friskrivningen på felet.   

5.4.4 NJA 1988 s. 230 

Målet rörde frågan om en friskrivningsklausul gav leasegivaren rätt att överföra sin rätt mot 

leverantören till leasingtagaren. Frågan var således huruvida klausulen skulle anses vara 

oskälig med stöd av 36 § AvtL. HD har i detta mål förtydligat att det handlar om ett avtal 

mellan näringsidkare. Trots att överlåtelseklausulen ansågs vara en aning otydlig i fråga om 

leasingtagarens rättigheter gentemot leverantören ansågs inte avtalsvillkoren, sett ur en 

helhetsbedömning av avtalet, som oskäliga.  

5.4.5 Synpunkter 

Som vi kan se är själva partsförhållandet en klart avgörande faktor i fråga om villkorens 

oskälighet. Att det i NJA 1983:865 var fråga om ett avtal mellan kommun och konsument 

blev enligt min mening det avgörande för att domstolarna valde att bedöma klausulen som 

oskälig. Detta till skillnad från NJA 1988 s. 230 där det istället handlade om ett avtal mellan 

näringsidkare och avtalsvillkoren skulle därmed ses som skäliga. Till sist ska det tilläggas att 

det aldrig är en fråga om svart-vita bedömningar. Verkligheten är mycket mer nyanserad och 

domstolarna ser oftast inte till ett isolerat fakta utan gör en helhetsbedömning av hela 

avtalssituationen.  
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6 Friskrivningsklausulers oskälighet i engelsk och 
amerikansk rätt  

 

6.1 Inledning 

I allmänhet sägs den engelska rätten inta en fientlig inställning till friskrivningsklausuler 

särskilt i fråga om villkor i standardavtal. På grund av brist på jämlikhet i partsförhållandet är 

det enligt engelska avtalsrättsliga regler den starkare parten som bär risken för eventuella 

oklarheter.91  

   Det kan sägas att den engelska och amerikanska rätten behandlar frågan om 

friskrivningsklausuler på tre olika sätt: 

   Först och främst har det inom common law utvecklats regler för hur en friskrivningsklausul 

ska anses vara del av det enskilda avtalet. Här pratas om att klausulen ska ha 

uppmärksammats på rimligt sätt, så kallat reasonable notice, för att bli del av avtalet.92 Denna 

reasonable notice måste ges innan avtalet sluts och kan därmed inte anses effektivt införlivat 

om klausulen uppmärksammas efter ingåendet av avtalet.93 Detta gäller dock inte om fallet är 

så att berörd part visste eller trodde att handlingen innehöll avtalsvillkor, likaså kan ett 

partsbruk utgöra tillräcklig grund för att ett avtalsvillkor ska anses inkorporerat i avtalet.94 I 

kommersiella avtal torde det dock räcka att ett villkor finns med i de avtalshandlingar som är 

grunden för avtalet för att reasonable notice ska anses föreligga.95

   När en klausul anses vara del av avtalet återstår tolkningen av dess innebörd. Tolkningen av 

avtal görs enligt de tolkningsprinciper som behandlades i kapitel 4.  

   För det tredje reglerar lagstiftningen friskrivningsklausulernas giltighet och oskälighet. 

Viktigast i denna fråga är Unfair Contracts Terms Act 1977, UCTA och Uniform Commercial 

Code, UCC.  

                                                 
91 Lundmark, a.a. s. 68 
92 Lundmark, a.a. s. 68 
93 Ett ledande fall i denna fråga är, Olley v. Marlborough Court Ltd [1949] 1 KB 532 
94 Lundmark, a.a. s. 69 
95 Hedwall, a.a. s. 166 
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6.2 Exclusion from liability 

Inom engelsk rätt har det genom UCTA, section 1 (1), gjorts en definition av vad som 

rimligen skulle kunna räknas till negligence i avtalsförhållanden.  
Negligence is defined as the breach: 

a)  of any obligation, arising from the express or implied term of a contract, to take reasonable 

care or exercise reasonable skill in the performance of the contract; 

b)  of any common law duty to take reasonable care or exercise reasonable skill (but not a stricter 

duty); 

c)  of the common law duty of care imposed by the Occupiers’ Liability Act 1957 or the Occupiers’ 

Liability Act (Northern Ireland) 1957 

   Som sagts tidigare så är utformningen av friskrivningsklausulen mycket viktig. Även 

om en klausul är att anse som rimlig och därmed giltig återstår fortfarande tolkningen 

av dess innebörd. Det kan vara fråga om en situation där den friskrivande parten är 

omedveten om att det inte bara föreligger en ”duty of care” utan även en form av strikt 

ansvar och om friskrivningsklausulen inte uttryckligen frånskriver ansvar från båda 

situationerna anses den gälla endast på det strikta ansvaret.96

   När det kommer till friskrivningsklausuler i kommersiella avtal intar de engelska 

domstolarna inställningen att varje företag har möjligheten att tillvarata sina egna 

intressen och även en möjlighet att utvärdera avtalets risker.97  

   Ett ledande fall som visar bedömningen av friskrivningsklausuler i kommersiella 

avtal är Photo Production Ltd v. Securicor Transport Ltd98. Avtalet mellan parterna 

innehöll en ansvarsfriskrivning för Securicor för fall där skador uppkommit av de 

anställdas agerande. Frågan för domstolarna att avgöra var om ansvarsfriskrivningen 

även var gällande i fråga om ”fundamental breach” av kontraktet. Domstolen framhöll 

att det var fråga om ett kommersiellt avtal och att parterna ansågs inneha en likvärdig 

ställning. Ansvarsfriskrivningen var skriven i klara ordalag och rätten såg ingen 

anledning att ge orden en annan innebörd, vilket skyddade Securicor från 

skadeståndsansvar.   

   Den engelska rätten har under de senaste trettio åren utvecklat regler för de fall då det 

handlar om avtal mellan parter där det föreligger en unequal bargin power. I Interfoto 

                                                 
96 Lawson, Exclusion Clauses and Unfair Contracts Terms, s. 40f, se även White v. John Warwick & Co. Ltd 
(1953) 1 WLR 1285 
97 Lawson, a.a. s. 167ff 
98 Photo Production Ltd v. Securicor Transport Ltd [1980] AC 827 
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v. Stiletto Programmes99 justerade domstolen en förseningsklausul i ett kommersiellt 

avtal och fastställde att villkoren var långtgående och onormala.  

 

6.2.1  Unfair Contract Terms Act 1977 

Lagen är tillämplig på två typer av villkor, friskrivningsklausuler och så kallade indemnity 

clauses. Lagen kan även tillämpas på de fall när parterna inte står i något avtalsförhållande till 

varandra.100 På grund av 1993 års EG-direktiv tillkom i England 1994 Unfair Terms in 

Consumer Contracts Regulations, som löper parallellt med och delvis behandlar samma 

område som UCTA.101

   Som nämnts så reglerar UCTA giltigheten av olika friskrivningsklausuler. I vissa fall gäller 

strict liability oavsett om friskrivningsklausuler anses införlivade i avtalet, ibland krävs 

vårdslöshet, negligence, för att ett åsidosättande av klausulen ska bli aktuellt. Vid 

konsumentförhållanden gäller lagen främst begränsningar av friskrivning från ansvar för 

kontraktsbrott. I lagen ges riktlinjer för bedömningen av en viss ansvarsfriskrivning och 

genom bedömningsnormen reasonabless avgörs om den ska anses som godtagbar.102

   UTCCR gäller endast på konsumentförhållanden som avser varor och tjänster. Lagen gäller 

på avtalsvillkor som inte varit föremål för någon individuell förhandling, det vill säga 

standardavtal. I ett bihang till lagen så finns en beteckning på vilka klausuler som är att anses 

som prima facie unfair, men denna lista är inte uttömmande.  

 

6.3 Unconscionability 

I amerikansk rätt talas det inte om oskäliga avtalsvillkor utan man pratar om ett avtal som 

unconscionable. Principen gäller på särskilda villkor i ett avtal och grundas inte på en 

bedömning av parternas agerande utan måste bedömas på grunderna för tillkomsten av 

avtalet.103  

                                                 
99Interfoto v. Stiletto Programmes (1980) 1 All ER 348, 437 
100 Lundmark, a.a. s. 71 
101 Adlercreutz, Om avtal i olika länder s. 46, i Adlercreutz, Hatzidaki-Dahlström, Introduktion till komparativ 
och internationell avtalsrätt.  
102 Adlercreutz, Om avtal i olika länder s. 46, i Adlercreutz, Hatzidaki-Dahlström, Introduktion till komparativ 
och internationell avtalsrätt.  
103 Fuller, Eisenberg, Basic Contract Law, s. 873ff 
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   I amerikansk lagstiftning på avtalsrättens område finns det två bestämmelser som kan anses 

relevanta för bedömningen av friskrivningsklausuler, främst gällande deras ogiltighet. I 1-203 

UCC uppställs ett krav på good faith i samband med avtalet.  
”Every contract or duty within this Act imposes an obligation of good faith in its performance and 

enforcement”.  

   En mer konkret regel återfinns i bestämmelsen 2-302 UCC, angående unconscionable 

contract or clauses.  
“If the court as a matter of law finds the contract or any term of the contract to have been 

unconscionable at the time it was made the court may refuse to enforce the contract, or it may 

enforce the remainder of the contract without the unconscionable term, or it may so limit the 

application of any unconscionable term as to avoid any unconscionable result.” 
   Bestämmelsen är allmän och således inte begränsad till konsumentförhållanden men 

domstolarna tar givetvis hänsyn till partsförhållande i sin bedömning av en viss klausul. 

Domstolen kan med stöd av lagregeln vägra genomtvinga ett avtal eller en avtalsbestämmelse 

eller begränsa dess giltighet för att undvika att avtalet tar sig orimliga proportioner.104

 

6.3.1 Uniform Commercial Code 

Med tanke på att USA:s stater alla har ett individuellt regelsystem bildades i slutet av 1800-

talet en institution, The National Conference of Commissioners on Uniform State Law, som 

hade till uppgift att utarbeta gemensamt gällande modellagar. Dessa lagar har dock fått en 

mycket varierande genomslagskraft men en av de viktigaste lagar sägs vara UCC från 1951. 

Lagen har antagits av samtliga delstater förutom Louisiana och täcker stora delar av 

affärsrätten.105 Det finns fall då både UCC och common law behandlar problematiken i en 

viss fråga och i de fall där en fråga behandlas specifikt i lagen får common law stå till sidan. 

Men i de fall där ingen av reglerna i UCC kan anses behandla den aktuella frågan så kan 

reglerna inom common law och equity appliceras. UCC:s tillkomst har också förändrat 

utvecklingen av reglerna inom common law. I mål angående frågor som inte regleras i UCC 

har domstolarna börjat tillämpa lagens regler analogt.106   
    

 

                                                 
104 Adlercreutz, Om avtal i olika länder s. 47, i Adlercreutz, Hatzidaki-Dahlström, Introduktion till komparativ 
och internationell avtalsrätt. 
105 Bogdan, a.a. s. 131 
106 Carlson, a.a. s. 21 och s. 133 
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7 Diskussion 
I och med mitt val att dela upp frågeställningen i två delar i inledningskapitlet väljer jag för 

strukturens skull att dela in mitt diskussionsavsnitt i två delar. Den första delen behandlar den 

svenska regleringen av friskrivningsklausuler, den andra delen behandlar regleringen inom 

common law och jag diskuterar här om vilka paralleller mellan svensk rätt och 

engelsk/amerikansk rätt som kan dras.  

 

7.1 Del I  

Redan tidigt i uppsatsen skrev jag att avtalsfriheten är en av avtalsrättens portalprinciper och 

visst finns det något näst intill heligt över tanken på att fria individer ska kunna vidmakthålla 

sin oinskränkta frihet genom utnyttjandet av avtalsfriheten. Men i dagens 

konsumtionssamhälle ingås allt oftare avtal och många gånger finns det inte utrymme för 

avtalsförhandlingar. Redan där mister vi en stor del av den från början tänka avtalsfriheten. 

Det har blivit en nödvändighet att se till de svaga i avtalsförhållandet och detta har då skett 

genom diverse olika lagstiftningar. Som exempel på detta är alla de konsumentlagar som 

tillkommit för att skydda en samhällsgrupp som är särskilt utsatta.  I likhet med von Post 

tycker jag även att ett skydd för småföretagare är försvarligt. Samhället idag speglar en 

affärsmarknad som visar stor variation av företags storlek, framför allt ekonomiskt, vilket 

medför att vissa företag kan mer eller mindre styra skutan dit de själva vill. Här fyller 36 § 

AvtL en utmärkt funktion, med sitt syfte att ”rensa” marknaden från oskäliga avtalsvillkor. 

Men den utvecklingen kan inte ske utan ett intrång i avtalsfriheten och det är detta jag menar 

när jag pratar om avtalsfrihetens paradox. Å ena sidan finns friheten att ingå avtal å andra 

sidan finns de svaga och utsatta i affärssammanhang, såsom exempelvis konsumenter och 

småföretagare. För att få bukt med orättvisorna måste tvingande lagar instiftas och genom 

detta är kanske inte avtalsfriheten lika långtgående som den en gång har varit.  

   Dock måste den sparsamma praxis på området gällande 36 § AvtL i kommersiella avtal ses 

som ett bevis på att avtalsfriheten fortfarande är djupt rotat i de fall när ett jämbördigt 

avtalsförhållande anses föreligga. En risk med allt för långtgående inskränkningar i 

avtalsfriheten leder istället till en stor osäkerhet för företag som har som mål att sluta ett, för 

deras del, så gynnsamt avtals som möjligt.  

   I och med den generella karaktär som 36 § intar behöver domstolarna få vägledning i sin 

bedömning av avtalen. Varje avtal utgör en unik situation och för att skapa en rättssäker miljö 
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behövs klara tolkningsregler. I och med införandet av generalklausulen kan det tydas att 

Sverige går mot en mer öppen kontroll av oskäliga friskrivningsklausuler. Detta är enligt min 

mening ett mer fördelaktigt sätt att försöka få bukt med de oskäliga avtalsvillkor som finns. 

Företagen kan med lätthet se hur bedömningen av friskrivningsklausuler görs och därmed 

undvika att göra samma misstag.  

   AVLN har kanske sin viktigaste funktion på standardavtalsrätten och medverkar till ett 

rättssäkert nätverk av avtalsvillkor som inte är föremål för en gemensam förhandling.  

   Enligt min mening är en av de viktigaste tolkningsregler inom svensk rätt oklarhetsregeln. 

Ansvarsfriskrivningar söker att friskriva en part från en betalningsförpliktelse som under 

normala förhållanden föreligger. Särskilt i avtal som är föremål för individuell förhandling där 

ena parten försöker friskriva sig så mycket som möjligt utan att detta uppmärksammas av 

andra parten som ett allt för betungande villkor. När avtalet väl är förhandlat och undertecknat 

blir det genast mycket besvärligt att krångla sig ur redan avtalade villkor. Därav är det en 

viktig funktion att den som försöker att vilseleda motpart, genom snirkliga beskrivningar som 

undviker själva kärnan av innebörden, ska få bära ansvaret för oklarheterna.  

   Den restriktiva tolkningen av en friskrivningsklausul får sin största betydelse vid sådana 

ansvarsklausuler som är föremål för denna uppsats. Jag tycker dock mig kunna se den 

restriktiva tolkningen som en annan form av oklarhetsregeln.  

   I fråga om ansvarsfriskrivningarnas giltighet kan vi se att domstolarna sällan tillåter en 

friskrivning från grov vårdslöshet, om det så till vida inte skulle finnas belägg för att den 

skadelidna parten haft en långtgående skydd i form av försäkring. I och med huvudregeln om 

att det inte går att frånskriva sig ansvar för grov vårdslöshet blir tvisten oftast inte om 

ansvarsfriskrivningen är gällande eller ej utan om handlingen ska anses som ett fall av grov 

vårdslöshet. De rättsfall som berörs i uppsatsen tycker jag belyser slutsatsen att alla 

omständigheter utgör grunden för bedömningen av en friskrivnings oskälighet och som det 

har påpekats i förarbeten och doktrin är det helheten av avtalet som till fördel borde avgöra 

utgången i en tvist.  I fråga om ansvarsfriskrivning från vårdslöshet torde det då vara fråga om 

klausulen i sig är korrekt inkorporerad i avtalet och om den kan ges en tydlig innebörd som 

avgör dess giltighet eller oskälighet.  
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7.2 Del II   

Vad gäller inskränkningar i avtalsfriheten börjar den engelska rätten i likhet med den svenska 

få mer och mer lagar som reglerar olika avtalsformer och förpliktelser. Den engelska rätten 

ser även till partsförhållandet och om det föreligger jämbördigt partsförhållande. Den 

amerikanska rätten däremot ser avtalsfriheten mycket långtgående och detta märktes om inte 

annat i fallet Lochner v. New York. Det skulle även kunna tänkas vara ett bevis på en 

långtgående avtalsfrihet när man inom den amerikanska rätten talar om ett avtalsvillkor som 

unconscionable, som genom själva språkinnebörden tyder på ett villkor som ska vara mycket 

långtgående i sin lydelse och att det ska vara närmast upprörande. I detta avseende skulle det 

kunna sägas att den svenska och engelska regleringen är tämligen likartade medan den 

amerikanska kan sägas inta aningen annorlunda inställning.    

   Vid de olika tolkningsprinciperna som finns att tillgå inom common law kan man med 

fördel se den engelska och amerikanska rätten som mycket liknande. Contra proferentem rule 

kan även jämställas med den svenska oklarhetsregeln. I detta hänseende är de olika ländernas 

reglering att ses som tämligen likartade. Tolkningsregelns status stärks ytterligare genom att 

den uttryckligen finns med i artikel 4.6 i UNIDROIT:s regelverk för internationell privaträtt.         

   Vad som däremot skiljer sig från den svenska rätten är att common law genom denna 

tolkningsprincip ofta väljer att tolka bort friskrivningens räckvidd om den inte tydligt nog, 

med klara ordalag, friskriver sig från alla tänkbara situationer. Jag vill hävda att den svenska 

rätten tar en större hänsyn till vad som borde vara den naturliga uppfattningen av en 

friskrivningsklausul och vad parterna rimligen borde ha tytt klausulens innehåll till. Även den 

så kallade partsviljan har en effekt på friskrivningsklausulens innehåll. Att common law intar 

detta tolkningssätt kan tänkas bero på deras indelning av contract och torts law. 

   Parol evidence rule visar på att det inom common law är mycket viktigt med ett skriftligt 

kontrakt och det är även väsentligt att få med alla aspekter av partsförhållandet i avtalet. Detta 

kan te sig något främmande för en svensk jurist vid avtalsslut. Det är därför det ofta blir långa 

skriftliga kontrakt när ena avtalsparten är engelsk eller amerikansk. En svensk avtalspart bör 

även se upp i avtal med en engelsk eller amerikansk part då det kommer till de muntliga 

förberedelserna inför det slutliga skriftliga kontraktet. I och med att parol evidence rule 

normalt sett inte godkänner muntliga överenskommelser som en del i avtalet är det av stor 

vikt att se till att det skriftliga avtalet täcker alla aspekter av överenskommelsen. Det ska för 

den skull inte sägas att svenska domstolar alltid erkänner muntlig bevisning, det är ju ofta en 
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svårighet med bevisning. Men som t.ex. i målet NJA 1980 s. 398 underkände HD en 

friskrivningsklausul på grund av muntlig bevisning.  

   Vad gäller själva ansvarsfriskrivningarna intar den engelska rätten något mer liknande 

reglering som Sverige i och med deras olika lagar på området, främst då UCTA. Det ligger 

inte långt från att anta att likheterna i våra rättssystem till stor del beror på bådas medlemskap 

i EU. Men samtidigt ser en oskälighetsbedömning av friskrivingar något annorlunda ut. Både 

England och USA ser främst till om villkoret kan anses ha blivit del av avtalet, genom 

reasonable notice, sedan är det genom tolkningsprinciperna som själva innebörden av 

friskrivningen avgörs och sist ser man till om det finns några lagar som står till grund för 

oskälighetsbedömningen.  

   Den engelska och amerikanska rätten tillåter oftast väldigt långtgående 

friskrivningsklausuler så till vida att de är att anses som inkorporerade i avtalet och att de är 

uttryckta klart och precist. Men samtidigt tar man även hänsyn till om det föreligger ett 

ojämnt partsförhållande, där ena parten intar en underlägsen ställning, t.ex. i standardavtal.  

 

Som avslutande ord vill jag säga att jag är förvånad över resultatet av min uppsats. Jag trodde 

det skulle finnas mer fundamentala skillnader i de olika rättsystemen men istället finner jag att 

de mest grundläggande tankarna om oskäligheten av ansvarsfriskrivningar i kommersiella 

avtal är väldigt liknande. Det kan understrykas att i alla rättssystem finns en ovilja att 

åsidosätta avtalsvillkor som tillkommit genom enskild förhandling där ingen part intar en 

underlägsen ställning. Just i kommersiella avtal får det anses synnerligen sällsynt att en 

domstol väljer att åsidosätta ett avtalsvillkor.  

   Vi kan dock se att USA fortfarande håller en liten annan syn på avtal än vad både Sverige 

och England gör. Istället tycker jag mig se att England och Sverige börjar närma sig avsevärt i 

fråga om avtalsrätten gällande oskäliga ansvarsfriskrivningar.   
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8 Slutsatser 
Vad gäller första frågeställningen huruvida generalklausulen är en inskränkning i 

avtalsfriheten kan det sägas att med paragrafens syfte, att skydda part som intar en 

underlägsen ställning i avtalsförhållandet, medför den ett avsteg från avtalsfrihetens grunder. 

Men å andra sidan är 36 § sällan tillämpad i fråga om kommersiella avtal och därmed får 

avtalsfriheten fortfarande anses inneha en betydande ställning.  

  Frågeställningen gällande avtalsfriheten inom common law kan besvaras genom ett 

konstaterande att avtalsfriheten är mycket långtgående i common law, särskilt inom den 

amerikanska rätten. Domstolarna åsidosätter sällan avtalsklausuler som tillkommit på 

tillbörligt sätt.  

   Angående tolkningsprinciperna i svensk rätt använder sig domstolarna främst av öppen 

respektive dolt kontroll, oklarhetsregeln och restriktiv tolkning vid en bedömning av särskilda 

friskrivningsklausuler i avtal. Den kanske viktigaste regeln, enligt min synpunkt, vid 

tolkningen av ansvarsfriskrivningar är oklarhetsregeln.  

   De tolkningsprinciper som är aktuella inom common law är parol evidence rule, som kan 

jämställas med den svenska oklarhetsregeln, och four corner rule.  Dessa två 

tolkningsprinciper är kanske common laws bästa sätt att få bukt med oskäliga 

ansvarsfriskrivningar. Parol evidence rule medför att oklarheter i ansvarsfriskrivningar tolkas 

till nackdel för den som instiftat klausulen. Four corner rule kan, lite hårddraget, sägas 

medföra att domstolarna kan ”minska räckvidden” av ansvarsfriskrivningen eftersom de 

endast ser till det skriftliga kontraktet och allt som sagts utöver det anses inte gälla.  

   Båda rättssystemen ställer sig lika till frågan angående oklara friskrivningar, oklarheter ska 

tolkas till nackdel för instiftaren. Men skillnaderna i tolkningssätten är att de svenska 

domstolarna är mer benägna att se till partsviljan medan engelska och amerikanska domstolar 

endast ser till det skriftliga kontraktet.   

   Gällande ansvarsfriskrivningars oskälighet finns det en möjlighet i svensk rätt att jämka 

eller åsidosätta avtalsvillkor som kan anses som oskäliga. Huvudregeln är att en friskrivning 

från grov vårdslöshet är att anses som oskälig. Men ingen regel utan undantag och en sådan 

friskrivning kan tänkas vara gällande i vissa fall och särskilt då när det är fråga om ett 

kommersiellt avtal. I kommersiella avtal anses parterna kunna tillvarata sina egna intressen.  

   Inom common law får möjligheten till jämkning eller åsidosättande av oskäliga 

ansvarsfriskrivningar vara tämligen liten. Även om det kan anses finnas en större möjlighet 
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till detta i den engelska rätten, genom UCTA, än vad det kan anses finnas i den amerikanska 

rätten.  

   Det skulle kunna sägas att common law hellre använder sig av principen om reasonable 

notice och befintliga tolkningsregler för att minska en viss friskrivnings räckvidd än att 

åsidosätta en korrekt inkorporerad klausul i ett kontrakt. Medan en svensk domstol kan i 

efterhand gå in och justera vissa avtalsklausuler genom 36 § AvtL.  

   Men i praktiken är de båda rättstraditionerna tämligen likartade i det synsätt att i 

kommersiella avtal anses parterna kunna tillvarata på sina egna intressen. Det finns därmed en 

ganska begränsad möjlighet att jämka eller åsidosätta ansvarsfriskrivningar.    
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