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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Begreppet grov vårdslöshet förekommer inom många skilda rättsområden i 

svenska rätt, både civilrättsliga och offentligrättsliga. Begreppet före-

kommer i lagar men saknar lagstadgad definition. Det är relativt vanligt att 

avtalsparter använder begreppet grov vårdslöshet i kontrakt utan att 

definiera det. En vanligt förekommande användning av begreppet grov 

vårdslöshet i kontrakt är att det utgör en begränsning av en avtalad ansvars-

begränsning. Med det menas att avtalet stadgar att den aktuella friskriv-

ningen inte tillämpas om friskrivande part orsakat andra parten skada på 

grund av grov vårdslöshet. I doktrin hävdas att grov vårdslöshet kan grunda 

en genombrytning av en friskrivning även utan att parterna uttryckligen in-

kluderat begränsningen i avtalet.1 Det här är dock omdiskuterat och i ett 

offentliggjort skiljedomsmål uttalar skiljenämnden, med Stefan Lindskog 

som ordförande, kritik mot användandet av grov vårdslöshet som själv-

ständig grund för genombrott av friskrivningar.2  

Friskrivningar är vanligt förekommande inom den kommersiella rätten i 

Sverige och utomlands. Det är också vanligt förekommande med skade-

ståndstvister. I denna uppsats analyserar jag hur begreppet grov vårdslöshet 

definieras av domstolen vid skadeståndstvister mellan kommersiella parter 

och om grov vårdslöshet är en självständig grund för att åsidosätta en fri-

skrivning samt om den svenska rätten har ett behov av en rättsregel med 

sådant innehåll. 

1.2 Syfte 

Som sagts ovan, saknas en legaldefinition av grov vårdslöshet. Det ligger 

någonstans mellan vårdslöshet av normalgraden och uppsåt. Genom att 

fastställa en definition för begreppet grov vårdslöshet skapas en större för-

utsebarhet. På samma sätt tjänar fastställandet av den eventuella principens 

självständighetsstatus till att skapa förutsebarhet.  

                                                           
1 Bernitz (2013), s. 103, NJA 1998 s. 390,   
2 Profilgruppen v. KPMG, Stockholm den 22 december 2010 
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Den här uppsatsen syftar till att bedöma vilka omständigheter som är rele-

vanta för att definiera grov vårdslöshet. De frågor som ska analyseras i denna 

uppsats är: 

 1)  Hur begreppet grov vårdslöshet definieras?  

2) Är grov vårdslöshet som grund för åsidosättande av friskrivning 

självständig och finns det ett behov av en självständig rättsregel med sådant 

innehåll? 

 

1.3 Metod och material 
För arbetet med den här uppsatsen har jag valt rättsdogmatisk metod. När 

den rättsdogmatiska metoden används innebär det att författaren diskuterar 

och analyserar de relevanta rättskällorna. 

 

Den viktigaste rättskällan är lagstiftning. Grov vårdslöshet förekommer i 

flera olika lagstiftningar.3 Begreppet används inte i någon lag som är gene-

rellt tillämplig på kommersiella avtalsförhållanden av alla slag. Avtalslagen 

äger generell tillämplighet på alla typer av avtal. I avtalslagen är 36 § in-

tressant eftersom det har framhållits som otillbörligt att friskriva sig från 

grov vårdslöshet.4 Även om 36 § avtalslagen inte uttryckligen behandlar 

begreppet grov vårdslöshet är lagrummet relevant på ett abstrakt plan. Det 

här gör att förarbetena till 36 § avtalslagen kommer vara en viktig rättskälla 

i min analys. I rättspraxis från Högsta domstolen finns mellan kommersiella 

parter endast ett fåtal fall som behandlar grov vårdslöshet. I doktrinen 

behandlas begreppet ofta endast översiktligt.  

 

Materialet i rättskällorna är alltså begränsat. Jag försöker ändå att få fram 

så mycket som möjligt ur lagstiftning, rättspraxis och doktrin. Dessutom för-

söker jag göra en mer fri analys av funktionerna och ändamålen med avtals-

bestämmelser om friskrivningar och grov vårdslöshet. Här har jag tagit min 

utgångspunkt i vad som framkommer i doktrin, men jag har också försökt 

att göra självständiga analyser.  

                                                           
3 Se exempelvis: Sjölag (1994:1009) 9 kap. 4 §, Järnvägstrafiklag (1985:192) 1 kap. 7 § och Lag 
(1974:610) om inrikes vägtransport 38 §, Köplag (1990:931) 33, 35 och 39 §§. 
4 Bernitz (2013), s. 103. 
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Eftersom materialet i rättskällorna är begränsat har jag valt att beskriva vad 

som gäller om grov vårdslöshet i delstaten New York.5 Jag har valt att se till 

en utländsk rättsordning för att få ett annat perspektiv på hur begreppet grov 

vårdslöshet definieras samt hur grov vårdslöshet förhåller sig som grund för 

åsidosättande av friskrivningar. Eftersom jag inte har några djupare 

kunskaper i amerikansk rätt eller rättsordningen i New York har jag tagit 

avstamp i artiklar för att därigenom identifiera de mest relevanta rättsfallen. 

Jag vill uppmärksamma läsaren på att New Yorks högsta domstol, olikt 

andra delstaters, heter New York Court of Appeals och inte Supreme Court. 

 

1.3.1 Rättskällor 

1.3.1.1 Lag 

Det finns ingen lagregel med universell tillämpning på kommersiella avtal 

som inskränker rätten att göra friskrivningar från grov vårdslöshet. Den lag-

reglering som finns där grov vårdslöshet figurerar med funktionen att 

begränsa friskrivningar mellan kommersiella avtalsparter är tvingande 

lagregleringar på transporträttens område.6 I 45 § kommissionslagen, 26 § 

fastighetsmäklarlagen och 33, 35 och 39 §§ köplagen utlöser grov vårdslös-

het undantagsregler vad gäller reklamation.7  Lagreglerna innebär att grov 

vårdslöshet kan åsidosätta inträdet av preskription men det finns ingen 

skrivning i lagtexterna med innebörden att grov vårdslöshet kan åsidosätta 

en av parterna avtalad ansvarsbegränsning. Reglerna är dispositiva mellan 

kommersiella parter och kan åsidosättas genom parternas avtal. I handels-

agenturlagen 34 § fungerar grov vårdslöshet också som utlösare av 

undantagsregler gällande reklamationsfristen men i det här fallet är regeln 

endast tvingande till fördel för agenten.8 De här lagstiftningarna kan ge 

ledning till hur begreppet grov vårdslöshet ska definieras och vilka argument 

som kan motivera att grov vårdslöshet begränsar ansvarsbegränsningar. 

Dessa argument kan möjligen också ge viss ledning om vilket behov som 

                                                           
5 Samtliga USA:s delstater har inte samma definition av grov vårdslöshet. 
6 Se exempelvis: Sjölag (1994:1009) 9 kap. 4 §, Järnvägstrafiklag (1985:192) 1 kap. 7 § och Lag 
(1974:610) om inrikes vägtransport 38 §. 
7 Kommissionslag (2009:865), Fastighetsmäklarlag (2011:666), Köplag (1990:931). 
8 Lag (1991:351) om handelsagentur. 
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finns av att begreppet grov vårdslöshet utgör en självständig och okodifierad 

rättsregel. Dock kan sådan ledning endast ske genom analogier eller 

motsatsslut vad gäller kommersiella kontrakt på andra rättsområden inom 

den kommersiella kontraktsrätten. Den här uppsatsen kommer inte att gå in 

på samtliga av dessa lagar, de lagregler som har studerats är köplagens och 

vissa av de transporträttsliga lagstiftningarna.  

 

En analog tillämpning av transportbestämmelserna på hela den 

kommersiella rättens område bör göras med försiktighet. Införandet av 

reglerna gällande transportörens ansvar mot transportkunden är ett utslag 

av riskfördelningar i flera skikt och somliga av dessa risker är mycket 

specifika för rättsområdet. Reglerna har ofta utformats mot bakgrund av 

internationella konventioner.9 Som ett exempel var sjötransporter länge en 

mycket riskfylld verksamhet och det gods som fraktas kan ha ett mycket högt 

värde i förhållande till transportkostnaden. På grund av detta måste viss för-

siktighet iakttas med att analogisera till dem. Det gäller även 

bestämmelsernas analoga tillämpning på grov vårdslöshet inom andra 

kommersiella avtal.10  

 

Andra lagregler som skulle kunna ge viss ledning är lag om oskäliga avtals-

villkor mellan näringsidkare samt motsvarande lagregler med sikte på avtal 

mellan näringsidkare och konsumenter, ingen av dessa kan åberopas i en 

civilrättslig tvist eftersom de är marknadsrättsliga regleringar. Lagtexterna i 

de här marknadsrättsliga lagarna nämner inte grov vårdslöshet, vilket inne-

bär att de inte kan ge någon närmare ledning. Möjligen kan förarbetena till 

de marknadsrättsliga lagarna ge ledning om hur grov vårdslöshet tolkas och 

om det bör vara tillåtet att friskriva sig från grov vårdslöshet.  

 

I doktrin har den okodifierade rättsregeln om grov vårdslöshet hänförts till 

36 § avtalslagen.11 36 § kan därför ge viss ledning. Inte heller i denna lagtext 

används begreppet grov vårdslöshet och lagtexten ger därför mycket lite 

ledning. 

                                                           
9 Gorton (2003), s. 18. 
10 Jmf. NJA 2014 s. 425, där rätten gör skillnad det kommersiella området och 
bestämmelserna för järnvägstransporter. 
11 Lundmark (1996), s. 133. 
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1.3.1.2 Förarbeten 

Förarbeten till lagtexter är inte antagna av riksdagen och har därför ingen 

officiell ställning som bindande rättskälla. Förarbeten kan beskrivas som en 

form av doktrin. Eftersom domstolar ofta konsulterar förarbeten och lägger 

förarbetsuttalanden till grund för sina domar har förarbeten i praktiken fått 

en särskild tyngd jämfört med annan doktrin. Generalklausulutredningen 

som låg till grund för 36 § avtalslagen är ett väl ansett förarbete författat av 

Jan Hellner.12 Den här uppsatsen innehåller ofta hänvisningar till vad som 

framkommer i Generalklausulutredningen. Min bedömning är att det har 

stor tyngd som rättskälla på grund av att Högsta domstolen många gånger 

har hänvisat till den.13 

 

De förarbeten som inte är direkt tillämpliga på parternas relation i 

kommersiella kontraktsförhållanden har i förhållande till denna uppsats ett 

lägre rättskällevärde eftersom det handlar om förarbeten till rättsområden 

som endast genom analogier eller motsatsslut kan tillämpas på mina frågor.  

 

Vid flera tillfällen hänvisar jag till förarbeten i syfte att konkretisera och 

illustrera problem som kan uppstå i kontraktsförhållanden. 

   

1.3.1.3 Rättspraxis 

Det finns ingen omfattande rättspraxis från Högsta domstolen om begreppet 

grov vårdslöshet på den kommersiella kontraktsrättens område. Rättsfallen 

är nästan uteslutande från 1990-talet vilket aktualiserar frågan om de fort-

farande kan anses representera gällande rätt. I omvärldsförhållandena har 

det inte skett några omfattande förändringar sedan 1990-talet. Min 

bedömning är att rättsfallen fortfarande har aktualitet.  

 

NJA 1998 s. 390 (Posten och diamanterna) får stort utrymme i uppsatsen. 

Jag har varit tvungen att ta ställning till betydelsen av att rättsfallet endast 

                                                           
12 SOU 1974:83. 
13 För rättsfall från HD med hänvisning till SOU 1974:83 se exempelvis: NJA 2010 s. 467, NJA 
2010 s. 629, NJA 2011 s. 67, NJA 1990 s. 296, NJA 1998 s. 390, NJA 1981 s. 711, NJA 1979 s. 
483, NJA 1982 s. 613, NJA 1979 s. 666. 
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obiter dictum behandlar genombrott av friskrivning på grund av grov vårds-

löshet. En annan problematik med NJA 1998 s. 390 är att rättsfallet har varit 

kritiserat i doktrinen som i stor utsträckning ansett att minoritetens 

domskäl är mer övertygande.14 

 

I uppsatsen hänvisar jag till en offentliggjord skiljedom.15 Skiljedomar har 

mycket lågt rättskällevärde. De kan möjligen likställas med doktrin. Jag kan 

dock inte bortse från att den aktuella skiljedomen är mycket omtalad och 

analyserad i doktrin. Dessutom var ordförande i skiljenämnden justitierådet 

Stefan Lindskog. Jag behandlar skiljedomen eftersom jag bedömer att den, 

om än inofficiellt, kommer att göra visst intryck på utvecklingen i 

rättspraxis. 

  

1.3.1.4 Doktrin 

Doktrin är ingen bindande rättskälla. Den kan dock ge större förståelse för 

de intressekonflikter som ligger bakom problematiken samt belysa om det 

råder enighet beträffande osäkra rättslägen. Doktrinen kan dessutom ge en 

indikation om vilken retorik och argumentation som är övertygande och på 

så sätt underlätta en bedömning i frågorna enligt av hur Högsta domstolen 

kan antas resonera om frågan i framtiden skulle komma upp till prövning. 

 

Jag har använt en äldre upplaga av Radetzkis, Skadeståndsrätt. Den nyaste 

upplagan är från 2014, den upplaga jag hänvisar till är upplagan innan 

denna, från 2010. Upplagan från 2010 har använts eftersom den senare 

upplagan inte varit tillgänglig under mitt arbete med uppsatsen. 

  

1.3.1.5 Handelsbruk 

Jag har inte haft möjlighet att sätta mig in i om det finns något handelsbruk 

angående hur grov vårdslöshet definieras eller om grov vårdslöshet används 

som grund för att åsidosätta friskrivningar. Det förefaller vara vanligt före-

kommande att avtalsparter använder grov vårdslöshet i kontraktet för att 

beskriva när en friskrivningsklausul inte ska gälla. Jag har dock inte kunnat 

undersöka om det är handelsbruk att samma sak gäller utan stöd i avtalet.  

                                                           
14 Hellner, JT 1998/99, s. 157 och Ramberg, J. (1999) s. 384. 
15 Profilgruppen ./. KPMG, Stockholm den 22 december 2010. 
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1.3.1.6 Utländska rättskällor 

För att få inblick i rätten i New York har jag använt sekundära rättskällor så 

som artiklar för att identifiera relevanta rättsfall.  Jag kommer att försöka 

”överföra” sakomständigheterna i ett av rättsfallen från New York och 

applicera de svenska rättsreglerna. Det gör jag för att illustrera hur jag tror 

att svenska Högsta domstolen kommer att resonera om frågor om grov 

vårdslöshet ska prövas. 

 

I uppsatsen hänvisar jag vid flera tillfällen till olika paragrafer i U.S. 

Restatement (Second) of Contract Law (”Restatement of Contracts”) och 

Restatement (Second) of Torts § 500 (”Restatement of Torts”). Det är inte 

lagstiftning och utgör inte en bindande rättskälla i New York. Det är en form 

av doktrin som syftar till att sammanställa den amerikanska rätten på olika 

områden. Restatement har tyngre rättskällevärde än ”ordinär” doktrin 

eftersom det har utarbetats av American Law Institute (4 000 personer)16 

och inte av en enstaka författare. Domstolarna hänvisar kontinuerligt till 

Restatement vilket ger auktoritet till uttalandena.  

 

Den övriga amerikanska doktrin som använts är doktrin som domstolen 

eller Restatement vid något tillfälle hänvisat till.17 

 

1.4 Avgränsningar 

Innehållet i svensk rätt är föremål för denna uppsats. Det är inte en 

traditionell komparativrättslig studie. Uppsatsen är snarare en analys av 

svensk rätt med utblickar mot rätten i New York i syfte att sätta den svenska 

rätten i perspektiv. Jag kommer inte att göra någon djupanalys av 

amerikansk rätt.  

 

Fokus i denna uppsats ligger framförallt på begreppet som begränsning av 

friskrivningar eftersom detta är ett vanligt användningsområde i 

                                                           
16 http://www.ali.org/. 
17 Denna är ofta äldre vilket är ett resultat av att domstolen ogärna hänvisar till författare som 
är i livet, en kan tyckas underlig egenhet som jag fått kunskap om av en praktiker som är väl 
insatt i den amerikanska rätten. 
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kommersiella kontrakt.18 Denna uppsats fokuserar på hur begreppet grov 

vårdslöshet definieras när det används för att beskriva ett agerande som en-

ligt avtalet, lag eller som okodifierad rättsregel får till följd att en friskrivning 

inte ska tillämpas.  

 

Inom försäkringsrätten som delvis överlappar området för kommersiell 

kontraktsrätt används grov vårdslöshet ofta för att grunda jämkningar av 

försäkringsersättning. Eftersom tolkningen av begreppet i försäkringsrätten 

är relativt klart kommer det inte att analyseras i denna uppsats. Att göra 

analogier till begreppet grov vårdslöshet inom försäkringsrätten har jag 

bedömt som olämpligt eftersom Högsta domstolen i NJA 1992 s. 130 gör 

följande uttalande: 

”De hänsyn - bl a till den ersättningsberättigade - som 

föranlett att detta begrepp på skadestånds- och 

försäkringsrättens område har getts en mycket restriktiv 

tillämpning gör sig inte gällande på samma sätt i 

kommersiella avtalsförhållanden på andra områden.” 

Jag har valt att inte dela upp friskrivningsklausuler i olika typer. Fri-

skrivningar från olika ansvarsgrunder och begräsningar i fråga om belopp 

eller tidsperioder omfattas som regel när begreppet friskrivningsklausuler 

och dylika begrepp används, om det gäller en specifik typ av friskrivning 

framgår det av texten. Anledningen till att en uppdelning inte gjorts i olika 

undergrupper är dels utrymmesskäl, dels att jag inte bedömt det som 

givande för utredningen av mina frågeställningar. I doktrin kan det ibland 

göras uppdelningar av olika friskrivningar men jag har inte funnit något stöd 

för att grov vårdslöshet som grund för genombrott av friskrivningar skulle 

behandlas olika beroende på friskrivningstypen. Vissa författare anser 

begreppet grov vårdslöshet kan variera beroende på friskrivningstypen.19 

Jag har dock funnit att det är lämpligt att diskutera detta utan ingående 

definitioner av olika typer av friskrivningsklausuler. 

 

                                                           
18 Hellner & Radetzki (2010), s. 149. 
19 Jmf. Ramberg, J., JT 1994/95, s. 771 ff. 



11 
 

När jag diskuterar vilka handlingar eller ageranden som är grovt vårdslösa 

eller vilka kriterier som kan ligga bakom dessa behandlar jag inte endast 

aktiva handlingar. När jag skriver ”handlingar som skulle kunna vara grovt 

vårdslösa” menar jag alltså ”en aktiv handling eller passivt underlåtande 

som skulle kunna vara grovt vårdslöst”. Anledningen är att språket då flyter 

bättre. 
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2 Definition av begreppet grov vårdslöshet 

2.1 Skillnaden mellan begreppet grov 

vårdslöshet i kontrakt och som 

okodifierad rättsregel 

I doktrin och rättspraxis råder enighet om att det inte finns en enhetlig 

definition av grov vårdslöshet i svensk rätt.20 Vilka ageranden som faller 

inom begreppet grov vårdslöshet skiljer sig åt mellan olika rättsområden.21 

 

Den rättspraxis som används i den här delen av uppsatsen skiljer sig åt 

mellan de svenska och amerikanska rättsfallen. Skillnaden består i att de 

svenska rättsfallen behandlar situationer där lag eller parternas avtal 

stadgar att en friskrivning inte ska gälla vid grov vårdslöshet medan de 

amerikanska rättsfallen behandlar en okodifierad rättsregel där grov vårds-

löshet genombryter friskrivningar. För att kunna jämföra begreppet grov 

vårdslöshet mellan svensk rätt och rätten i New York behöver jag utreda om 

begreppet tolkas på samma sätt oberoende av om det används som avtals-

villkor eller okodifierad rättsregel.  

 

Ett exempel på när begreppet grov vårdslöshet används som avtalsvillkor: 

Entreprenören ansvarar för brist eller fel efter garantitidens utgång 

i den mån bristen eller felet visas ha sin grund i grov vårdslöshet av 

entreprenören.22 

Ett exempel på när grov vårdslöshet måste tillämpas som okodifierad rätts-

regel:  

Entreprenören ansvarar inte för brist eller fel efter garantitidens 

utgång.  

                                                           
20 Se exempelvis: Hellner & Radetzki (2010), s. 149, NJA 1992 s. 130, Lundmark ()1996), s. 141. 
21 Hellner & Radetzki (2010), s. 149. 
22 Exemplet är baserat på AB 72, 5 kap 8 §. 
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För att kunna begränsa en sådan friskrivning vid grovt vårdslösa ageranden 

måste en okodifierade rättsregel fylla ut avtalet. 

 

Doktrin och rättspraxis behandlar hur begreppet grov vårdslöshet skiljer sig 

mellan olika rättsområden. Som exempel kan anges den skillnad som redan 

anförts mellan försäkringsrätten och kommersiella avtal på andra om-

råden.23 Begreppet grov vårdslöshet skulle även kunna ha olika innehåll 

beroende på om det används som avtalsvillkor eller som okodifierad rätts-

regel. Jag har inte funnit något uttryckligt stöd varken för eller emot att 

begreppet grov vårdslöshet skulle behandlas olika beroende på om det utgör 

ett avtalsvillkor eller en okodifierad rättsregel. 

 

Eftersom Högsta domstolen inte tillämpat grov vårdslöshet som okodifierad 

rättsregel i något fall, kan jag inte jämföra mot de rättsfall där begreppet grov 

vårdslöshet behandlas som avtalsvillkor.24 

 

Mitt nästa steg blir därför att undersöka frågan om doktrinen behandlar 

begreppet grov vårdslöshet olika beroende på om det tillämpas som avtals-

villkor eller som okodifierad rättsregel. Jag har dock inte funnit någon 

doktrin som utreder frågan.  

 

Hellner/Radetzki tar upp hur begreppet grov vårdslöshet definieras olika 

inom olika rättsområden men diskuterar inte om begreppet kan påverkas av 

att det figurerar som okodifierad rättsregel.25  

 

När Bernitz behandlar det han kallar en ”okodifierad rättsprincip” om att en 

part ”inte med rättslig verkan kan friskriva sig från grov vårdslöshet” hän-

visar han till Högsta domstolens definition av begreppet i NJA 1992 s. 130. I 

det rättsfallet behandlades begreppet grov vårdslöshet i form av ett avtals-

villkor. Det här talar för att Bernitz gjort bedömningen att rättsfallet med 

                                                           
23 Hellner & Radetzki (2010), s. 149, NJA 1992 s. 130, se citatet ovan under avsnittet 1.4. 
24 Notera att NJA 1998 s. 390 behandlar om det är en okodifierad rättsregel att uppsåt 
genombryter friskrivningar. 
25 Hellner & Radetzki (2010), s. 149-150. 
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behandlingen av grov vårdslöshet som avtalsvillkor kan tillämpas för att av-

göra hur begreppet tolkas som okodifierad rättsregel.26  

 

Kleineman anser att begreppet grov vårdslöshet definieras genom en 

bedömning i varje enskilt fall. Det första steget i bedömningen är att fast-

ställa en grundläggande norm utifrån det aktuella rättsområdet. Om det 

aktuella rättsområdet är kommersiell entreprenadrätt ska alltså bedömaren 

avgöra vilka ageranden som normalt kan anses vårdslösa på detta område. 

Därefter ska de bevekelsegrunder som legat bakom valet av ”mellangraden” 

grov vårdslöshet fastställas.27 Om det enskilda fallet gäller begreppet grov 

vårdslöshet som avtalsvillkor är de bevekelsegrunder som ska beaktas de be-

vekelsegrunder som parterna haft när de valt begreppet grov vårdslöshet. 

Vilka dessa bevekelsegrunder är kommer troligen att vara mycket svårt att 

fastställa eftersom fallet i det här skedet kommer att befinna sig inför 

domstolen och båda parter kommer framlägga olika bevekelsegrunder och 

syften med villkoret. Om det enskilda fallet behandlar begreppet grov vårds-

löshet som okodifierad rättsregel blir det här steget blir det här steget också 

svårt att utföra. Vems bevekelsegrunder som då ska användas är inte helt 

klart, det finns ingen lagstiftare till en okodifierad rättsregel och därför inget 

förarbete att söka ett syfte i. Bevekelsegrunder eller skäl som bedömaren 

skulle kunna använda sig av när begreppet grov vårdslöshet förekommer i 

avtal eller som okodifierad rättsregel torde i slutändan endast vara objektiva 

oskälighetsargument baserade på moraliska och rättspolitiska över-

väganden.  

 

2.1.1 Slutsats 

Det finns inte något entydigt svar på frågan om begreppet grov vårdslöshet 

definieras på samma sätt oberoende av om det är ett avtalsvillkor eller en 

okodifierad rättsregel. Att frågan inte tas upp i doktrinen anser jag talar för 

att det inte finns en skillnad. Bernitz har inte uttryckligen tagit ställning men 

som skrivits ovan talar hans användning av rättsfallet NJA 1992 s. 130 för 

att han gjort samma bedömning.28 

                                                           
26 Bernitz (2013), s. 103-104. 
27 Kleineman (2011), s. 643-645. 
28 Bernitz (2013), s. 103-104. 
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I ett de lege ferenda perspektiv anser jag att det är lämpligt att begreppet 

grov vårdslöshet inte definieras på olika sätt beroende på om det behandlas 

som avtalsvillkor eller som okodifierad rättsregel. Anledningen är att det 

skulle göra att begreppet grov vårdslöshet splittras ytterligare (det är redan 

ett splittrat begrepp som saknar enhetlighet). Det i sin tur kan komma att 

innebära att rättsläget blir mer oklart än det är idag. 

 

Min utgångspunkt i svensk rätt är fortsättningsvis att begreppet grov vårds-

löshet definieras lika oberoende av om det används som avtalsvillkor eller 

som okodifierad rättsregel. 

 

2.2 Begreppet grov vårdslöshet i 

kommersiell kontraktsrätt  

Grov vårdslöshet beskriver ett agerande som utgör en mer kvalificerad 

vårdslöshet än vanlig vårdslöshet, det ”ligger i begreppets natur”. Det är 

därför en självklarhet att ett agerande som inte är vårdslöst inte heller kan 

vara grovt vårdslöst. Vanlig vårdslöshet utgår från vad som kan anses vara 

normal aktsamhet, om ett handlande avviker från den normala aktsamhets-

standarden anses det vårdslöst. I svensk rätt bestäms vad som är normal 

aktsamhet i en viss situation med hjälp av fyra faktorer: risk för skada, den 

sannolika skadans storlek, möjligheterna att förebygga skadan och den 

handlandes möjligheter att inse risken för skada.29  

 

Vad gäller bedömningen för grov vårdslöshet skulle man kunna tänka sig två 

olika varianter. Antingen är grov vårdslöshet bara en vårdslöshet som 

avviker markant från aktsamhetsstandarden eller så karakteriseras den av 

att ett extra kriterium, utöver en avvikelse från aktsamhetsstandarden före-

ligger.30 

 

Den amerikanska term som är jämförbar med grov vårdslöshet är gross 

negligence. De rättsfall som i den här uppsatsen används för att definiera 

                                                           
29 Hellner & Radetzki (2010), s. 134 och NJA 2011 s. 454. 
30 Jmf. Lundmark (1996), s. 141. 
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begreppet grov vårdslöshet enligt rätten i New York är rättsfall som be-

handlar grov vårdslöshet som public policy (det vill säga som okodifierad 

rättsregel).  

 

2.2.1 Illojalitet och hänsynslöshet i svensk rätt 

Högsta domstolen har uttalat att grov vårdslöshet inom försäkringsrätten 

kan beskrivas som ett agerande som visar betydande hänsynslöshet, non-

chalans och som medför en betydande risk för skada.31 I förarbeten till köp-

lagen32 anges som skäl för valet av grov vårdslöshet som utlösare av undan-

tagsreglerna i 33, 35 och 39 §§ att det inte finns anledning att skydda en 

illojal säljare.33 Det här uttalandet kan tolkas som att illojala beteenden in-

kluderas i termen grov vårdslöshet i syfte att straffa den illojala parten. Både 

Högsta domstolens uttalande och uttalandet i förarbetet till köplagen visar 

att omständigheter som illojalitet och nonchalans beträffande den andra 

partens skada kan beaktas vid bedömningen av om vårdslösheten är grov. 

Det kan däremot inte sägas visa att illojalitet eller nonchalans är ett 

kriterium för att grov vårdslöshet ska föreligga. I NJA 1992 s. 130 fann 

Högsta domstolen att den vårdslösa parten inte agerat varken illojalt eller 

nonchalant, trots det fann Högsta domstolen att vårdslösheten var grov.  

 

2.2.2  Illojalitet och hänsynslöshet i New York 

Enligt rätten i New York definieras grov vårdslöshet som ett beteende som 

visar på ”recklessness” mot andras intressen.34 New York Court of Appeal 

uttrycker att den okodifierade rättsregel som åsidosätter friskrivningar från 

grov vårdslöshet är ägnad att tillämpas på fall som gränsar till avsiktliga 

oegentligheter.35 Gross negligence i New York uppfattas av praktiker ligga 

nära begreppet willful misconduct.36 Begreppet willful misconduct är ett 

agerande som visar medveten nonchalans mot annans säkerhet.37  

                                                           
31 NJA 1992 s. 130. 
32 Köplag (1990:931). 
33 Prop. 1988/89:76, s 125. 
34 Kalisch-Jarcho, Inc. v. City of New York, 58 N.Y.2d 377, 448 N.E.2d 413, (1983) och Colnaghi, 
USA Ltd. v. Jewelers Protection Services Ltd., 81 N.Y.2d 821, 611 N.E.2d 282 (1993). 
35 Sommer v. Federal Signal Corp., 79 N.Y.2d, at 554, 583 N.Y.S.2d 957, 593 N.E.2d 
1365, supra. (1992). 
36 Shine (2005), s. 10 och Rhodes (2013), s. 10. 
37 Black’s Law Dictionary under “Misconduct”. 
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I fallet Sommers uttalar rätten att bevisningen som framläggs för juryn har 

två möjliga tolkningar; att det inte rör sig om grov vårdslöshet och endast 

handlar om ett misstag, alternativt; att larmbolaget genom att dra för-

hastade slutsatser och sedan inte tagit sig tid att förvissa sig om att slutsatsen 

varit korrekt, visat hänsynslös likgiltighet inför de möjliga konsekven-

serna.38  

 

Begreppet grov vårdslöshet enligt rätten i New York är mer än en markant 

avvikelse från normal aktsamhet. Skillnaden mellan begreppet grov vårds-

löshet och ordinär vårdslöshet är en typskillnad.39  Att rätten i New York 

kräver en vårdslöshet som skiljer sig inte bara i grad utan även typ visas i 

fallet Colnaghi v. Jewelers Protection Services där rätten uttalar just att grov 

vårdslöshet skiljer sig i typ och inte endast i grad.40  

 

I Sommers v. Federal Signal41 definierar domstolen, precis som i rättsfallet 

Colnaghi v. Jewelers Protection Services, begreppet grov vårdslöshet som 

okodifierad rättsregel. Domstolen gör i rättsfallet följande uttalande:  

"Gross negligence, when invoked to pierce an agreed-

upon limitation of liability in a commercial contract, 

must 'smack [ ] of intentional wrongdoing'"[sic.].42  

Illojalitet eller hänsynslöshet är enligt New Yorks rätt inte endast en om-

ständighet som kan beaktas i en samlad värdering. Illojalitet eller hänsyns-

löshet måste vara för handen för att det ska vara fråga om grov vårdslöshet.  

 

2.2.3  Medvetet risktagande i svensk rätt 

                                                           
38 Sommer v. Federal Signal Corp., 79 N.Y.2d, at 554, 583 N.Y.S.2d 957, 593 N.E.2d 
1365, supra. (1992). 
39 Jmf. Keeton & Prosser (1984), “[…] most courts consider that ‘gross negligence’ falls short 
of a reckless disregard of the consequences, and differs from ordinary negligence only in 
degree, and not in kind.”, s. 212.  
40 Colnaghi, USA Ltd. v. Jewelers Protection Services Ltd., 81 N.Y.2d 821, 611 N.E.2d 282 
(1993). 
41 Sommer v. Federal Signal Corp., 79 N.Y.2d, at 554, 583 N.Y.S.2d 957, 593 N.E.2d 
1365, supra. (1992). 
42 Sommer v. Federal Signal Corp., 79 N.Y.2d, at 554, 583 N.Y.S.2d 957, 593 N.E.2d 
1365, supra. (1992). Citatet är direkt från rättsfallet. Court of Appeal citerade i delvis ett annat 
rättsfall ('smack [ ] of intentional wrongdoing'), därav [sic]. 
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Den typiska beskrivningen av grov vårdslöshet inom entreprenadrätt är 

byggfusk.43 Byggfusk är ett medvetet risktagande i syfte att göra ekonomisk 

vinning. I typfallet är den vårdslösa parten medvetenheten om både den 

vårdslösa handlingen och skaderisken. Att medvetna risktaganden utgör 

grov vårdslöshet är motiverat av ett sanktionsintresse och av intresset att 

motverka medvetna risktaganden (ett preventionsintresse).  

 

Frågan om det krävs ett medvetet risktagande för att vårdslösheten ska 

bedömas som grov behandlades av Högsta domstolen i NJA 1986 s. 61. 

Rättsfallet handlar om en fraktförare som transporterat en grävmaskin. 

Under transporten skadades grävmaskinen när föraren försökte köra under 

en viadukt med en avsevärt lägre frihöjd än lasten. Ägaren till grävmaskinen 

drabbades av skador dels i form av skador på själva maskinen, dels i form av 

stilleståndskostnader. Parternas avtal innehöll en ansvarsbegränsning i 

form av ett maxbelopp. Skadorna var större än maxbeloppet. Eftersom 38 § 

lagen (1974:610) om inrikes vägtransport inte tillåter ansvarsbegränsningar 

och friskrivningar vid grov vårdslöshet blev frågan om transportören agerat 

grovt vårdslöst och därför var skadeståndsskyldig för hela skadan. Det som 

är intressant i rättsfallet är att Högsta domstolen särskilt noterade att grov 

vårdslöshet i vägtrafiklagens mening inte endast kan anses omfatta 

medvetna risktaganden. 38 § vägtrafiklagen innehåller till skillnad från 120 

§ Sjölag (1891:35) och 24 § Luftfartslag (1957:297) inte ett uttryckligt krav 

på insikt eller medvetet risktagande. Högsta domstolen valde därför att tolka 

termen utan detta ”tilläggskrav”.44 Högsta domstolen motiverade sin tolk-

ning av 38 § vägtransportlagen med att varken lagrummet i sig eller dess 

förarbeten gav något stöd för en mer restriktiv tolkning. Trots att Högsta 

domstolen kom fram till att medvetet risktagande inte var ett krav, tog den 

fasta på att föraren inte varit medveten om sin oaktsamhet och alltså inte 

varit medveten om sannolikheten eller risken för att skada skulle upp-

komma. Högsta domstolen gjorde bedömningen att förfarandet var ”för-

summelse av allvarlig beskaffenhet” men inte kunde anses som grov i väg-

transportlagens mening. Vilken typ av vårdslöshet som är grov i 38 § mening 

                                                           
43 Motiv AB 72 (1985), s. 149. 
44 Angiven sjölag och luftfartslag är idag upphävda.  
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men som inte innehåller ett insiktsmoment gick Högsta domstolen dock inte 

in närmare på. 

 

Jag har i inledningen till uppsatsen angett att stor försiktighet måste iakttas 

innan transporträtten tillämpas analogt. I NJA 1992 s. 130, vilket behandlar 

en entreprenad, har Högsta domstolen refererat till rättsfallet NJA 1986 s. 

61. Det talar för att NJA 1986 s. 61 trots att det är ett transporträttsligt fall 

kan ge ledning till tolkningen av begreppet grov vårdslöshet på andra om-

råden inom den kommersiella kontraktsrätten.   

 

I NJA 1992 s. 130 behandlade Högsta domstolen åter frågan om ett hand-

lande som inte innefattat ett medvetet risktagande kunde utgöra grov vårds-

löshet. Rättsfallet behandlade en entreprenad. Entreprenörens uppdrag var 

infästa ett innertak i en skolmatsal. Vid infästningen användes ett för stort 

avstånd mellan spikarna. Det här gjorde att innertaket rasade. Raset skedde 

efter garantitiden. För skador uppkomna efter garantitiden var entrepre-

nören endast skadeståndsskyldiga om denne varit grovt vårdslös. Högsta 

domstolen sökte ledning i skadestånds- och försäkringsrätt, transporträtt 

samt köprätt. I försäkringsrätten och skadeståndsrätten är bedömningen om 

vilken vårdslöshet som ska anses som grov mycket restriktiv.45 Jag anser att 

det är tydligt att Högsta domstolen tagit avstånd från att den försäkrings-

rättsliga tolkningen av begreppet grov vårdslöshet ska gälla även på 

kommersiella kontrakt som inte är försäkringsrättsliga. Enligt Jan Ramberg 

har entreprenadfallet sänkt kravet för grov vårdslöshet inom den kommer-

siella rätten i de offentliga domstolarna men skiljedomstolarna har använt 

en mer restriktiv tolkning av begreppet grov vårdslöshet.46 

 

I NJA 1979 s. 483 gjorde Högsta domstolen en mer restriktiv bedömning av 

grov vårdslöshet. Rättsfallet gällde ett köpeavtal. Parterna hade avtalat om 

att säljaren vid fel inte var skadeståndsskyldig för indirekta skador. Friskriv-

ningsklausulen undantog dock de fall när säljaren visats grovt vårdslös. Felet 

bestod i att de sålda bensinpumparnas mätare var defekta. Säljaren var en-

ligt avtal skyldig att åtgärda fel. När köparen reklamerade felet erbjöd sig 

                                                           
45 Prop. 1979/80:9 s. 154, Prop. 1975:12 s. 133 och NJA 1992 s. 130. 
46 Ramberg, J., JT 1994/95, s. 771, Ramberg & Herre (2012) s. 271. 



20 
 

säljaren att ersätta pumparna mot nya, dock mot en kostnad. Köparen 

accepterade inte att åtgärden skulle ske mot en kostnad. Säljaren uppfyllde 

därför inte sitt åtagande att avhjälpa felet. Köparen orsakades stora in-

direkta skador. Frågan i rättsfallet var om det varit grovt vårdslöst att tolka 

garantiåtagandet om avhjälpande så att det inte behövde uppfyllas när 

köparen tackat nej till en ersättningsmaskin på grund av att säljaren inte 

ansåg sig skyldig att stå för hela ersättningsbeloppet. Av omständigheterna 

i rättsfallet framgår att säljaren var medveten om att ett fel förelåg, denne 

var också medveten om att köparen riskerade att drabbas av skada. Däremot 

var säljaren i god tro om att denne uppfyllt garantiåtagandet genom att 

erbjuda ersättningsmaskiner till rabatterat pris. Eftersom skadan bestod av 

indirekta skador som är svåra att förutse, kan slutsatsen inte dras att sälja-

ren även var medveten om hur stor risken var och hur stora skadorna kunde 

komma att bli. Högsta domstolen bedömde inte säljarens agerande som 

grovt vårdslöst. Att domstolen inte bedömt handlandet som grovt trots att 

det måste anses innefatta ett medvetet risktagande skulle kunna bero på att 

det i fallet var fråga om skadetypen indirekta skador (mer om det nedan). 

 

2.2.4  Medvetet risktagande i New York 

Enligt rättspraxis från New Yorks högsta domstol inbegriper begreppet grov 

vårdslöshet ett beteende som är hänsynslöst (reckless).47 Begreppet reckless 

i sin tur utgörs av en medveten handling. För att en handling ska definieras 

som reckless krävs att skadevållaren är medveten om existensen av en på-

taglig risk eller utifrån omständigheter som denne är medveten om bör inse 

att risken är påtaglig.48  

 

I rättsfallet Metropolitan Life Ins. Co. v. Noble Lowndes Int’l49 har 

domstolen tolkat begreppet willful acts. Enligt avtalet tillämpas inte fri-

skrivningen i de fall skadevållaren företagit willful acts. Domstolen uttalade 

                                                           
47 Sommer v. Federal Signal Corp., 79 N.Y.2d, at 554, 583 N.Y.S.2d 957, 593 N.E.2d 
1365, supra. (1992) och Colnaghi, USA Ltd. v. Jewelers Protection Services Ltd., 81 N.Y.2d 821, 
611 N.E.2d 282 (1993). 
48 Restatement of Torts § 500. 
49 Metropolitan Life Ins. Co. v. Noble Lowndes Int'l, Inc., 84 N.Y.2d 430, 436, 618 N.Y.S.2d 882, 
643 N.E.2d 504 (1994). 
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att begreppet gross negligence kan användas som utgångspunkt vid tolk-

ningen av begreppet willful acts. Begreppen ligger enligt domstolen mycket 

nära varandra.  

 

2.2.5  Viss typ av skada i svensk rätt 

I förarbetet till avtalsvillkorslagen mellan näringsidkare anförs att det finns 

en större tolerans mot friskrivningar som begränsar ansvaret för indirekta 

skador. Ett argument som används för att motivera friskrivning som be-

gränsar ansvaret för indirekta skador är att de är mycket svåra att förutse, i 

synnerhet för den friskrivande parten. Det anges att det ofta kan vara omöj-

ligt att beräkna riskerna för indirekta skador.50 När det är anges vara omöj-

ligt att beräkna riskerna kan man inte sägas att en part kan vara helt med-

veten om riskerna för skador. Att försöka avgöra om begreppet grov vårds-

löshet i NJA 1979 s. 483 tolkats restriktivt på grund av att det rör sig om 

indirekta skador eller på grund av att det saknades ”full” medvetenhet om 

risken blir därför något av ett cirkelresonemang. 

 

Kleineman menar att NJA 1992 s. 130 inte kan ges annat än en mycket snäv 

betydelse. Det är det enskilda rättsfallets speciella omständigheter som varit 

avgörande för den ”breda” tolkningen av begreppet grov vårdslöshet. De 

speciella omständigheter Kleineman hänvisar till är risken för allvarliga 

personskador.51 

 

Att skadetypen påverkar bedömningen av om ett handlande är grovt vårds-

löst kan förklara de olika utgångarna i NJA 1986 s. 61 (viaduktfallet) och 

NJA 1992 s. 130 (entreprenadfallet). I viaduktfallet ansågs agerandet inte 

som grovt vårdslöst och i entreprenadfallet förelåg grov vårdslöshet. I båda 

fallen saknades ett medvetet risktagande. I viaduktfallet är det dock fråga 

om sakskador och till stor del stilleståndskostnader (rena förmögenhets-

skador) och i entreprenadfallet är det fråga om en överhängande risk för 

personskador. Ett starkt skäl för utfallet i entreprenadfallet var den påtagliga 

                                                           
50 SOU 1981:31, s. 87. 
51 Kleineman (2011), s. 646. 
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risken för allvarliga personskador.52 Högsta domstolen påpekar att entre-

prenören var medveten om lokalens syfte och att risken för personskador 

därför vara uppenbar. I viaduktfallet motiverar bristen på medvetet risk-

tagande (trots att det sägs att ett medvetet risktagande inte är ett krav) att 

handlandet inte var grovt vårdslöst. 

 

Kleineman menar att sakskador också är en skadestyp som kan leda till att 

grov vårdslöshet tolkas mindre restriktivt. Han hänvisar till stöd för det till 

NJA 1996 s. 118. I rättsfallet hade en part hanterat en svets i närheten av 

brandfarligt material vilket ledde till stora sakskador på en byggnad.53 Rätts-

fallet NJA 1996 s. 118 berör försäkrings- och skadeståndsrätt. Som jag 

tidigare nämnt har domstolen i NJA 1992 s. 130 gjort ett uttalande som 

markerar att det i försäkrings- och skadeståndsrätten måste tas vissa hänsyn 

som inte gör sig gällande i andra kommersiella avtal. De hänsynstaganden 

Högsta domstolen syftar på är den ersättningsberättigades intresse. Utfallet 

i NJA 1996 s. 118 kan inte anses påtagligt spegla detta intresse, därför bedö-

mer jag att det kan ge ledning även för andra kommersiella avtal. 

 

Att sakskador och personskador anses äga ett större skyddsintresse än ren 

förmögenhetsskada kan också utläsas i skadeståndslagen som stadgar att 

sak- eller personskada som orsakats genom vållande eller uppsåt ska 

ersättas. Motsvarande stadgande för ren förmögenhetsskada anger att 

vållande som utgör brott leder till ersättningsansvar.54 

 

2.2.6  Viss typ av skada i New York 

Avsaknaden av fokus på riskerna och skadorna både ifråga om storlek och 

ifråga om typ, leder mig till slutsatsen att detta inte är en aspekt av vikt vid 

bedömningen av om vårdslösheten är grov i New York.  

 

Dock tror jag att ett handlande kommer att uppfattas som allvarligare och 

mer hänsynslöst om de funnits risk för personskador. I en helt fri analys av 

hur en amerikansk domare eller jury skulle resonera ställd inför en situation 

                                                           
52 NJA 1992 s. 130. 
53 Kleineman (2011), s. 646-647. 
54 Skadeståndslagen 2 kap 1§ och 2 kap 2§. 
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där risk för personskador är stor eller där personskador de facto har 

inträffat, tror jag därför att detta kan leda till att en domare och jury är mer 

benägna att bedöma ett handlande som hänsynslöst (och därför också grovt 

vårdslöst). På grund av det här framstår det för mig som att skadetypen i viss 

grad, om än indirekt, påverkar bedömningen av vilka ageranden som är 

grovt vårdslösa. 

 

2.2.7  Rättsföljdens påverkan på hur begreppet grov 

vårdslöshet definieras i svensk rätt 

Jan Ramberg har föreslagit att skälet till Högsta domstolens bedömning i 

NJA 1992 s. 130 (entreprenadfallet) beror på vilken sorts ansvarsbegräns-

ningsklausul det är fråga om. Friskrivningen i NJA 1992 s. 130 består i en 

tidsbegränsning, resultatet av att grov vårdslöshet föreligger är därför 

”endast” att tiden för skadeståndskrav förlängs.55 Det kan jämföras med NJA 

1986 s. 61 (fallet med viadukten) där friskrivningsklausulen är en belopps-

begränsning. Resultatet när grov vårdslöshet föreligger blir då obegränsad 

skadeståndsskyldighet. Jan Ramberg anser att begreppet grov vårdslöshet 

torde tolkas mer restriktivt när effekten av åsidosättande av ansvars-

begränsningen innebär att skadeståndsansvaret kan uppgå till ett högre 

belopp. 56 

 

I NJA 1979 s. 483 (bensinpumparna) var bedömningen av begreppet grov 

vårdslöshet mycket restriktiv. I NJA 1979 s. 483, precis som i NJA 1986 s. 

81, var det fråga om en friskrivning som begränsar skadans storlek (dock här 

genom att begränsa vilka skadetyper som ersattes). Jan Rambergs resone-

mang bygger på tanken att om en friskrivningsklausul begränsar skade-

ståndet till ett visst takbelopp, har parterna kunnat beakta detta takbelopp 

när de bestämt arvodet. Takbeloppet har för friskrivande parten utgjort den 

yttersta risken, vilket kan ha påverkat vilket arvode denna ansåg som accep-

tabelt. Om det istället handlat om en tidsram har risken inte blivit större i 

förhållande till arvodet.57 

 

                                                           
55 Ramberg, J., JT 1994/95, s. 773. 
56 Ramberg, J., JT 1994/95, s. 773. 
57 Ramberg, J., JT 1994/95, s. 773 
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2.2.8 Rättsföljdens påverkan på hur begreppet 

grov vårdslöshet definieras i New York 

De rättsfall från New York som behandlar grov vårdslöshet är alla lika i fråga 

om vilken typ av friskrivningsklausul det rör sig om. Frågan om tolkningen 

av begreppet grov vårdslöshet påverkas av effekterna av åsidosättande av 

ansvarsbegränsningen är därför svår att besvara. Det finns flera generella 

uttalanden om att den okodifierade rättsregeln om grov vårdslöshet ska 

tillämpas på samma sätt ifråga om ansvarsfriskrivningar och belopps-

begränsningar.58 Det här tyder på att tolkningen av begreppet grov vårdslös-

het inte påverkas av att det är fråga om olika typer av ansvarsbegränsningar. 

 

I både Colnaghi v. Jewelers Protection Services och Sommer v. Federal 

Signal åsidosattes friskrivningar med den okodifierad rättsregeln. Grov 

vårdslöshet som okodifierad rättsregel är ett avsteg från pacta sunt 

servanda. Principen om avtalsfrihet är stark i amerikansk rätt.59 Det kan 

förklara varför begreppet grov vårdslöshet tolkats mycket restriktivt. Det är 

endast synnerligen allvarlig vårdslöshet som leder till åsidosättande av fri-

skrivningar eftersom det endast i dessa fall anses oskäligt att vidhålla avtalet. 

Det här markeras särskilt i Colnaghi v. Jewelers Protection Services där 

domstolen uttalar att grov vårdslöshet är ett mycket snävt begrepp när det 

används för att åsidosätta avtalade villkor.60  

 

2.3 Slutsats och jämförelse 

Min inledande frågeställning är hur begreppet grov vårdslöshet definieras i 

kommersiell kontraktsrätt. Första steget för att avgöra hur begreppet grov 

vårdslöshet definieras är att avgöra om det endast rör sig om en markant 

avvikelse till det som anses som normal aktsamhet och således avgörs 

genom en samlad bedömning eller om begreppet kännetecknas av någon 

särskild omständighet. 

 

                                                           
58 Sommer v. Federal Signal Corp., 79 N.Y.2d, at 554, 583 N.Y.S.2d 957, 593 N.E.2d 
1365, supra. (1992). 
59 Farnswoth (1990), s. 345 se även not 1 samma sida. 
60 Colnaghi, USA Ltd. v. Jewelers Protection Services Ltd., 81 N.Y.2d 821, 611 N.E.2d 282 
(1993). 
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Ovan har jag gått igenom ett antal olika omständigheter som i doktrin, för-

arbeten och rättspraxis använts för att beskriva begreppet grov vårdslöshet. 

Jag har inte funnit att någon av dessa omständigheter utgör ett absolut 

kriterium. Begreppet grov vårdslöshet i svensk kommersiell kontraktsrätt 

kan därför inte beskrivas mer konkret än som ett handlande som markant 

avviker från vad som anses vara normal aktsamhet.  

 

Ett medvetet risktagande är inte ett absolut krav för att beteckna vårdslös-

heten som grov. Det får anses fastställt genom rättspraxis.61 Det framstår 

istället som att begreppet grov vårdslöshet i normalfallet innefattar ett med-

vetet risktagande men att andra omständigheter kan påverka tolkningen av 

en handling till att även omfatta omedvetna handlingar. Det medvetna risk-

tagandet är en omständighet som väger tungt vid domstolens bedömning.62 

Kleineman anser att risken för personskador är en omständighet som kan 

leda till att det inte krävs ett medvetet risktagande för att grov vårdslöshet 

sak föreligga. Radetzki anser att det inte är säkert vilken hänsyn som ska tas 

till den hotande skadan i bedömningen av om en handling är grovt vårds-

lös.63 Jag ansluter mig till Kleinemans bedömning av hur risken för person-

skador påverkar bedömningen av begreppet grov vårdslöshet.64 Jag vill dock 

tillägga att skadetypen endast torde påverka bedömningen av om ett hand-

lande är grovt när skadevållaren är medveten om de omständigheter som 

gör situationen särskilt riskfylld.65 Det framstår i mina ögon som väl hårt att 

”straffa” (genom att inte tillämpa en friskrivning) en avtalsbrytande part 

som varken är medveten om sin oaktsamhet eller om att det finns anledning 

att vara särskilt aktsam. För att illustrera hur en sådan situation skulle 

kunna se ut följer nedan ett exempel på en avtalsbrytande part som varken 

är medveten om sin oaktsamhet eller om att det finns anledning att vara sär-

skilt aktsam: 

 

En entreprenör har fått i uppdrag att infästa ett innertak i en lokal. På grund 

av ett förbiseende på entreprenörens sida gör denne infästningen av taket, 

                                                           
61 NJA 1992 s. 130, NJA 1986 s. 81 och NJA 2014 s. 425. 
62 Jmf. NJA 1986 s. 81. 
63 Hellner & Radetzki (2010), s. 150. 
64 Kleineman (2011), s. 646-647. 
65 Jmf. NJA 1992 s. 130. 
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enligt ritningen, men på ett sätt som inte överensstämmer med bransch-

rekommendationerna. Vid avtalsslutandet och under tiden för arbetets ut-

förande är entreprenören i tron att lokalen ska användas som lagerlokal 

samt att de saker som ska lagras i lokalen är av lågt värde. Entreprenören 

tror också att det i princip inte kommer att vistas några personer i lokalen. 

Entreprenören har inte känt till att uppdragsgivaren avser att bedriva fri-

tidsverksamhet för barn i lokalen.66  

 

Enligt min mening torde bedömningen av om handlandet varit grovt vårds-

löst i det här fallet inte påverkas av att situationen kräver särskild aktsamhet 

eftersom den avtalsbrytande parten inte varit medveten om detta. 

 

Det är svårt att bedöma vilka typer av skador som är tillräckligt allvarliga för 

att ett omedvetet risktagande ska klassas som grovt vårdslöst i svensk rätt. 

Entreprenadfallet, där en stor grupp skolbarn riskerar att skadas är ett 

exempel på en särskilt allvarlig skadetyp. Det är därför för mig inte för-

vånande att denna kan påverka bedömningen av begreppet grov vårdslöshet 

så att det breddas till att omfatta även omedvetna handlingar.67 Skador på 

en byggnad och andra sakskador som förekommit i rättsfallet NJA 1996 s. 

118 (svetsning i närheten av brandfarligt material) är inte lika allvarliga 

skadetyper som personskador. I NJA 1996 s. 118 bedöms oaktsamheten dock 

också som grov vilket talar för att även sakskador kan påverka bedömningen 

av begreppet grov vårdslöshet så att det tolkas som mindre restriktivt än i 

normalfallet.  

 

Jag tror att det kan vara en för bred generalisering att samtliga sakskador 

skulle ge samma effekt på tolkningen av begreppet grov vårdslöshet som 

personskador. För en kommersiell aktör torde det vara obetydligt om 

skadorna består i sakskador eller rena förmögenhetsskador (exempelvis på 

grund av att tillverkningen stått stilla). Oavsett vilket typ av skada det hand-

lar om är det en ekonomisk förlust. Det är möjligt att olika typer av 

sakskador ger olika påverkan på tolkningen av begreppet grov vårdslöshet. 

                                                           
66 Exemplet är mycket teoretiskt och i praktiken föga troligt. Det ska här endast tjäna till att 
illustrera var gränsen för begreppet grov vårdslöshet går. 
67 NJA 1992 s. 130. 



27 
 

Jag ställer mig därför något frågande till om sakskador påverkar bedöm-

ningen av vårdslöshetens grad på samma sätt som personskador i ett 

förhållande mellan kommersiella parter. 

 

Jan Rambergs tanke om att resultatet av ett åsidosättande av friskrivningen 

påverkar bedömningen av om en vårdslöshet är grov, framstår för mig snar-

ast som en omständighet kan tas i beaktande vid en samlad skälighetsbe-

dömning.68 Det kan mycket väl vara så att domstolen vid bedömningen av 

om en vårdslöshet är grov har haft utfallet i baktanke och att detta därför fått 

en indirekt påverkan i bedömningen. Enligt min mening blir detta dock ett 

cirkel resonemang. Om grov vårdslöshet föreligger ska friskrivningen åsido-

sättas, om resultatet beaktas vid definiering blir frågan ställd från en annan 

utgångspunkt, nämligen: motsvarar den börda som kommer läggas på 

skadevållaren dennes grad av vårdslöshet? En sådan frågeställning, där ut-

fallet är utgångspunkten är mer kompatibel med en oskälighetsbedömning. 

 

I jämförelse med det svenska begreppet grov vårdslöshet är begreppet gross 

negligence i New York mycket restriktivt. New Yorks definition av begreppet 

grov vårdslöshet omfattar enligt rättspraxis endast de former som enligt 

svensk rätts anses som de allvarligaste formerna av grov vårdslöshet. Be-

greppet grov vårdslöshet i New York är inte ”endast” en markant avvikelse 

från normal aktsamhet, det föreligger ett krav på en medveten handling och 

hänsynslöshet.69 Grov vårdslöshet föreligger endast i de situationer när 

vårdslösheten skiljer sig i grad och typ.70 New Yorks definition är restriktiv 

även med amerikanska mått. 71  

 

I New York ges parterna i stor utsträckning möjlighet att fördela riskerna 

genom avtal.72 Att begreppet grov vårdslöshet tolkas mer restriktivt innebär 

också att det blir tydligare och mer förutsebart. Vad gäller typskillnaden som 

                                                           
68 Se Ramberg, J., JT 1994/95, s. 773. 
69 Sommer v. Federal Signal Corp., 79 N.Y.2d, at 554, 583 N.Y.S.2d 957, 593 N.E.2d 
1365, supra. (1992) och Colnaghi, USA Ltd. v. Jewelers Protection Services Ltd., 81 N.Y.2d 821, 
611 N.E.2d 282 (1993). 
70 Colnaghi, USA Ltd. v. Jewelers Protection Services Ltd., 81 N.Y.2d 821, 611 N.E.2d 282 
(1993). 
71 Liberty furniture v sonitrol, 53 wash.app.879, 770 P.2d 1086(1989) och Keeton & Prosser 
(1984), s. 212. 
72 Kalisch-Jarcho, Inc. v. City of New York, 58 N.Y.2d 377, 448 N.E.2d 413, (1983). 
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i New York utmärker grov vårdslöshet återfinns inte något liknande krav en-

ligt svensk rätt. Kravet på typskillnad indikerar även att begreppet grov 

vårdslöshet i New York ligger närmare uppsåtliga beteenden än samma be-

grepp enligt svensk rätt. 

   

Samtidigt som amerikansk rätt värnar starkt om avtalsfriheten finns en vilja 

att minimera och straffa vissa moraliskt oacceptabla beteenden. Domstolen 

ger konsekvent en beskrivning av grov vårdslöshet som tydliggör att det 

finns ett stort mått av klander. En liknande tanke kan ses i vissa svenska 

förarbeten.73 

 

New York Court of Appeals uttryckssätt; att den okodifierade rättsregel som 

åsidosätter friskrivningar mot grov vårdslöshet är ägnad att tillämpas på fall 

som gränsar till avsiktliga oegentligheter, visar att det bakomliggande syftet 

inte är att korrigera avtalet för att finna en skälig riskbalans. 74  Syftet torde 

alltså främst vara att upprätthålla en viss moral för agerandet mellan kom-

mersiella parter. När syftet är att ingripa endast när en av parterna agerat på 

gränsen till omoraliskt förklarar det att begreppet grov vårdslöshet blir 

mycket restriktivt. 

 

2.3.1 Bedömning av om vårdslöshet är grov: svensk 

domstols ./. New Yorks domstols 

New York-standarden talar klart och tydligt om att det krävs medvetenhet 

från den avtalsbrytande parten för att vårdslösheten ska klassas som grov.75 

Svenska Högsta domstolen har en bredare definition av begreppet grov 

vårdslöshet när det rör sig om kommersiella parter i avtalsförhållanden.76 

Olikheterna i definitionerna kan illustreras genom att tillämpa den svenska 

rätten på omständigheterna i ett amerikanskt rättsfall. 

 

                                                           
73 Prop. 1988/89:76, s. 125. 
74 Sommer v. Federal Signal Corp., 79 N.Y.2d, at 554, 583 N.Y.S.2d 957, 593 N.E.2d 
1365, supra. (1992). 
75 Se exempelvis: Colnaghi, USA Ltd. v. Jewelers Protection Services Ltd., 81 N.Y.2d 821, 611 
N.E.2d 282 (1993). 
76 Se exempelvis: NJA 1992 s. 130. 
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I Colnaghi hade ett konstgalleri kontrakterat ett alarmbolag för installation, 

underhåll och övervakning av galleriet. Under kontraktets löptid skedde ett 

inbrott där flera värdefulla tavlor stals. Kontraktet inkluderade en friskriv-

ningsklausul och frågan om alarmbolaget varit grovt vårdslöst i utförandet 

av kontraktet bedömdes av Court of Appeal.77 Det som talade för att alarm-

bolaget varit grovt vårdslöst var att inbrottet skett genom ett oskyddat tak-

fönster som alarmbolaget inte anslutit till larmsystemet.  Rätten bedömde 

att bristande utformning i larmsystemet inte var tillräckligt för att påvisa att 

bolaget handlat nonchalant inför i förhållande till galleriets intressen.78  

 

Alarmbolaget har vid avtalsingående varit medvetet om galleriets verk-

samhet, att det fanns objekt av stort värde i lokalen samt det faktum att 

lokalen löpt hög risk att bli utsatt för inbrott. Det kunde dock inte visas att 

alarmbolaget varit medvetna om att inkopplingen av takfönstret inte gjorts. 

Att det inte finns någon indikation om att alarmbolaget varit medvetna om 

att takfönstret inte kopplats till larmsystemet är en omständighet av stor vikt 

vid bedömningen enligt svensk rätt av om grov vårdslöshet föreligger.79 Det 

är dock inte avgörande eftersom ett medvetet risktagande inte är ett krav för 

grov vårdslöshet enligt svensk rätt.80 I New Yorks högsta domstol var 

bristande medvetenhet tillräckligt för att avskriva grov vårdslöshet och inga 

andra omständigheter kunde medföra att det förelåg en grov vårdslöshet av 

det slag som kunde åsidosätta en friskrivning. En svensk domstol kan dock 

inte avfärda grov vårdslöshet endast genom att konstatera att ett medvetet 

risktagande inte föreligger. 

 

I entreprenadfallet påpekas att det fanns branschföreskrifter om spik-

avstånd. I Colnaghi fanns inga föreskrifter om hur en larminstallation ska gå 

till, men det torde vara uppenbart att alla dörrar och fönster ska anslutas till 

larmanordningarna. Av omständigheterna framgår inte på vilket sätt larm-

installationen felat; det torde vara allvarligare att det helt förbisetts att 

                                                           
77 Colnaghi, USA Ltd. v. Jewelers Protection Services Ltd., 81 N.Y.2d 821, 611 N.E.2d 282 
(1993). 
78 Gutter Furs v. Jewelers Protection Servs., 79 N.Y.2d 1027, 584 N.Y.S.2d 430, 594 N.E.2d 924 
(1992). 
79 Jmf. NJA 1986 s. 81. 
80 NJA 1992 s. 130, NJA 1986 s. 81 och NJA 2014 s. 425. 
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installera detektorer vid takfönstret än om detektorerna av misstag inte för-

setts med el. Om alarmbolaget inte installerat några detektorer vid tak-

fönstret torde en svensk domstol därför bedöma detta som ett avsteg från 

branschens standard vilket talar för en allvarligare vårdslöshet.81 

 

Att det är fråga om sakskador och inte endast rena förmögenhetsskador har 

troligen mycket liten påverkan men kan möjligen vara av viss (begränsad) 

vikt i den svenska domstolens bedömning. Eftersom det är fråga om unika 

objekt, i form av tavlor är möjligheten något större enligt min bedömning att 

detta kan påverka svensk rätts bedömning i riktning mot att vårdslösheten 

anses som grov.82  

 

Att det är fråga om en mycket stor diskrepans mellan hur risken i avtalet 

fördelas och hur denna skulle komma att fördelas om friskrivningen åsido-

sattes kan möjligen också beaktas av i svensk rätt enligt Jan Ramberg.83 Det 

handlar i Colnaghi om en mycket stort diskrepans mellan hur risken fördelas 

i det befintliga avtalet med friskrivningsklausulen och hur risken skulle 

komma att fördelas utan friskrivningsklausulen (larmbolaget skulle istället 

för att inte betala något skadestånd om friskrivningen står fast, komma att 

bli skyldiga att betala upp till 10 000 000 dollar om friskrivningen åsido-

sattes). Min bedömning är att den här diskrepansen inte kommer att fram-

hållas i en svensk domstols domskäl. 

 

Sammantaget bedömer jag att en svensk domstol till slut skulle ha kommit 

till samma resultat som New Yorks högsta domstol gjorde i Colnaghifallet, 

men att en svensk domstol skulle ha kommit fram till slutsatsen på en annan 

väg. 

                                                           
81 Jmf. NJA 1992 s. 130. 
82 Jmf. Kleineman (2011), s. 646-647. 
83 Ramberg, J., JT 1994/95, s. 773. 
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3 Grov vårdslöshet som självständig och 

okodifierad rättsregel  

3.1 Grov vårdslöshet som okodifierad 

rättsregel i svensk rätt 

Bernitz menar att grov vårdslöshet är en okodifierad rättsregel som kan ut-

göra en självständig grund för åsidosättandet av friskrivningar.84 I doktrinen 

är det däremot flera andra som gör mer försiktiga uttalanden i frågan om 

grov vårdslöshet som okodifierad rättsregel.85 

 

För skadestånd i utomobligatoriska förhållanden krävs – såvida inte annat 

föreskrivs i lag att skadevållaren visats vara oaktsam. I avtalsförhållanden är 

huvudregeln pacta sunt servanda, vilket innebär att avtalsbrott medför 

skadeståndsskyldighet för direkta och indirekta skador. Parterna kan avtala 

om att annat ska gälla. Om avtalet är ett köpeavtal är köplagen tillämplig 

vilken föreskriver att indirekta skador endast ersätts om vårdslöshet före-

ligger eller om säljaren lämnat en särskild utfästelse beträffande felfrihet.86 

Om avtalet rör en tjänst blir en vårdslöshetsbedömning aktuell för att avgöra 

om kontraktsbrott föreligger, såvida inte konsulten åtagit sig strikt ansvar. 

Tjänster ska utföras fackmässigt. En entreprenör som agerat vårdslöst under 

utförandet av den avtalade tjänsten anses inte fackmannamässig vilket inne-

bär att kontraktsbrott föreligger och denne blir skadeståndsskyldig. 

Kommersiella parter som ingår köp eller tjänsteavtal87 kan genom avtalet 

ändra reglerna för skadeståndsskyldighet (reglerna är dispositiva). Genom 

friskrivningar kan parterna begränsa skadeståndsskyldigheten på olika sätt. 

Det är en del i avtalsfriheten. Det har dock ansetts behövligt att begränsa 

                                                           
84 Bernitz (2013) s. 103. 
85 Adlercreutz & Gorton (2010), s. 117, Hellner & Radetzki (2010), s. 149, Ramberg & Ramberg 
(2014), s. 233, Lundmark (1996), s. 133 och 142. 
86 se Köplag (1990:931) 27 och 40 §§. 
87 Undantag gäller för tjänsteavtal inom transportområdet. Inom transporträtten finns 
tvingande reglering som begränsar möjligheten för parterna att friskriva sig. Se exempelvis: 
38 § lag om inrikes vägtransport och CIM artikel 44 (Sverige enligt lagen (1985:193) om 
internationell järnvägstrafik stadgar att fördraget den 9 maj 1980 om internationell 
järnvägstrafik (COTIF) med bihang gäller som lag i Sverige. De enhetliga rättsreglerna (CIM) 
utgör bihang B till COTIF). 
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friskrivningar.88 Motiven för att begränsningar av friskrivningar kan be-

hövas är exempelvis att friskrivningsklausuler som placerar risken endast 

hos ena parten i praktiken innebär att avtalet i princip är bindande endast i 

en riktning. Det här kan undergräva respekten för rätten och principen om 

pacta sunt servanda.89 

 

Det har i doktrin anförts att friskrivningsklausulerna riktar sig mot disposi-

tiva regler (lagstadgade eller okodifierade) som kan anses ge uttryck för all-

männa värderingar om ”rättvisa” lösningar.90 Om man accepterar att de 

dispositiva reglerna speglar den allmänna värderingen om ”rättvisa” följer 

att ett avsteg från en dispositiv regel på samma gång är ett avsteg från det 

som i allmänhet anses vara rättvist. Vid en viss punkt kommer avsteget från 

den dispositiva regeln (och den allmänna uppfattningen om rättvisa) att 

övergå till att uppfattas som orättvist.91 En friskrivningsklausul som avviker 

från dispositiv rätt i så stor grad uppfattas då som otillbörlig.92 Ett exempel 

är att den allmänna värderingen är att en vårdslös fackman bör vara skade-

ståndsansvarig, vilket överensstämmer med den dispositiva regleringen. 

Entreprenören kan friskriva sig från ansvar som följer av vanlig vårdslöshet, 

det är inte helt förenligt med den allmänna värderingen men parterna måste 

få möjlighet att själva fördela riskerna. Avvikelsen är inte så stor att det upp-

fattas som orättvist. Att däremot friskriva sig från grov vårdslöshet är ett så 

stort avsteg från den allmänna värderingen att det uppfattas som ”orättvist” 

och otillbörligt. I förarbetena till Lagen om avtalsvillkor mellan 

näringsidkare diskuteras att stora avsteg från dispositiva regler kan tas i 

beaktande vid bedömningen av om ett avtalsvillkor är oskäligt.93 Dock sägs 

även i förarbetena att det i många fall finns skäliga anledningar till avvikelser 

från dispositiv rätt som därför inte är att anse som oskäliga.94 Bernitz skriver 

att den okodifierade rättsregeln om att en part inte kan friskriva sig från grov 

vårdslöshet torde vara ett resultat av en gemensam moral som finner det 

                                                           
88 Lundmark (1996), s. 86 och Bernitz (2013), s. 103. 
89 Lundmark (1996), s.89. 
90 Lundmark (1996), s. 86. 
91 Se om liknande resonemang i Lundmark (1996), s. 88. 
92 Lundmark (1996), s. 86. 
93 Prop. 1983/84:92, s. 21. 
94 Prop. 1983/84:92, s. 21. 



33 
 

otillbörligt att tillåta en grovt vårdslös part att ta skydd bakom en ansvars-

begränsning.95 Det finns dock kritik att anföra mot ett sådant resonemang. 

Om arvodet är litet och risken betydligt mycket större kan det uppfattas som 

rättvist att konsulten kan friskriva sig även från både vårdslöshet och grov 

vårdslöshet. 

 

Det torde inte vara kontroversiellt att säga att en friskrivning från avtalsbrott 

där en part handlat med uppsåt att orsaka andra parten skada bland de allra 

flesta kommer uppfattas som en otillbörlig friskrivning. Uppsåt är dock 

mycket svårt att bevisa och bevisbördan ligger på skadelidande.96  På grund 

av den tunga bevisbördan har det antagligen ansetts vara otillbörligt att be-

hålla en friskrivning till förmån för skadevållaren, i fall där uppsåt inte är 

bevisat men där det finns en stark misstanke om uppsåt och agerandet ligger 

mycket nära uppsåt. Det här antagandet baserar jag på att en äldre variant 

att definiera grov vårdslöshet var; ”vårdslöshet som ger misstanke om 

uppsåt”.97 

 

3.2 När kan friskrivningar från grov 

vårdslöshet anses tillåtet i svensk 

rätt? 

Kleineman anser att det inte torde vara möjligt att friskriva sig från grov 

vårdslöshet när avtalsförhållandet är baserat på tillit och den part som kan 

komma att lida skada saknar försäkringsmöjligheter. Som exempel på ett 

sådant avtalsförhållande anges förhållandet mellan en part och dennes 

advokat.98 Detta lämnar dock frågan öppen om vad som gäller i andra 

avtalsförhållanden, där försäkring kan tas ut från båda parterna och där 

ingen av parterna har ett kunskapsövertag. 

 

I NJA 1998 s. 390 talar både majoriteten och minoriteten om att försäkrings-

aspekterna kan påverka tillåtligheten av friskrivningar som annars anses 

                                                           
95 Bernitz (2013), s. 103. 
96 Hellner & Radetzki (2013), s. 148. 
97 Hellner & Radetzki (2013), s. 149. 
98 Kleineman (2011), s. 656. 
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otillåtna. Det anges i domskälen att försäkringsaspekter skulle kunna leda 

till att friskrivningar som i normalfallet anses otillåtna kan accepteras.99 Att 

frågan behandlas av domstolen visar på att grov vårdslöshet som grund för 

åsidosättande inte är en absolut regel, det finns möjlighet att göra undan-

tag.100 Att försäkringsaspekter och andra kanaliseringar av ansvaret kan leda 

till att friskrivningar från grov vårdslöshet anses acceptabla tas också upp i 

doktrin.101 Det är tydligt att det saknas uttryckligt stöd genom att formule-

ringar som ”bör” används. Eftersom försäkringsaspektens påverkan anges 

på flera håll framstår det dock som en vanlig uppfattning att det är rimligt 

att friskrivningar mot grov vårdslöshet kan stå fast när skadelidande är 

skyddad på annat sätt eller hade möjlighet och anledning att skydda sig på 

annat sätt.102 

 

Diskussioner har förts om undantag från den okodifierade rättsregeln om 

grov vårdslöshet kan göras i fråga om indirekta skador. I NJA 1979 s 483 

(bensinpumparna), som tagits upp tidigare i uppsatsen gjorde Högsta 

domstolen bedömningen att det inte var grovt vårdslöst att i god tro under-

låta att uppfylla ett garantiåtagande, trots att säljaren blivit uppmärk-

sammad på felet. Här kan anas att restriktiviteten i bedömningen var 

kopplat till att det var fråga om indirekta skador. Men kan indirekta skador 

– förutom att påverka bedömningen av begreppet grov vårdslöshet i mer 

restriktiv riktning – även innebära att friskrivningar från grov vårdslöshet 

kan tillåtas? De skäl som brukar anföras till stöd för tillåtligheten av fri-

skrivningar mot indirekta skador är att de är svåra att förutse till sin storlek 

och att de indirekta skadorna kan komma att i oproportionerlig mån över-

stiga det avtalade priset. De indirekta skadorna är även till mycket stor del 

beroende av den skadelidande partens speciella omständigheter, det är 

därför lättare för den skadelidande att beräkna skadans storlek och begränsa 

riskerna. Genom en friskrivning från indirekta skador kan den avtals-

brytande parten kontrollera sin riskexponering. Ett ytterligare skäl som 

                                                           
99 NJA 1998 s. 390. 
100 Notera att domen endast fastställer principen för transporträttens område även om denna 
dom ofta anges som stöd för existensen av en allmän princip om att grov vårdslöshet 
åsidosätter friskrivningar. 
101 Hellner & Hager & Persson (2011), s. 242. 
102 Hellner & Hager & Persson (2011), s. 242, SOU 1974:83 s. 174 ff., Hellner & Radetzki 
(2010), s. 189 ff., Ramberg, C., JT 2010/11 s. 930. 
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angivits till stöd för friskrivningar från indirekta skador är att denna skade-

typ ofta är svårbestämbar. Att den är svårbestämbar innebär större risk för 

tvisteprocesser. Eftersom processer är tidskrävande och det ligger ett stort 

mått av osäkerhet i tvisteprocesser vill parterna ofta undvika dessa.103  

 

3.3 Grov vårdslöshet som okodifierad 

rättsregel i New York 

I amerikansk rätt har det länge ansetts otillåtet för en part att friskriva sig 

från skada som denne orsakar ”intentionally or recklessly”.104 I kommersiell 

rätt i New York är begreppet grov vårdslöshet (som utretts ovan) synonymt 

med begreppet reckless. Med andra ord, för att en handling ska anses som 

grovt vårdslös krävs att den är reckless.105 Av detta följer att det i New York 

är otillåtet att friskriva sig från grov vårdslöshet.106 Om ett avtal innehåller 

en friskrivningsklausul och den part som drar fördel av friskrivningen 

orsakar andra parten skada genom grov vårdslöshet åsidosätter domstolen 

friskrivningsklausulen genom ”public policy”.107 Den här okodifierade rätts-

regeln är tillämplig på alla typer av friskrivningar och belopps-

begränsningar.108 Högsta domstolen i New York har förtydligat att den 

okodifierade rättsregel som finns innebär att friskrivningar kan upprätt-

hållas i fråga om vårdslöshet av normalgraden men inte mot grov vårdslös-

het.109 

 

3.3.1 Tort eller Contract  

I amerikansk rätt görs skillnad mellan ”tort” och ”contract”. Tort är en hand-

ling som kan resultera i skadestånd, ett avsteg från en skyldighet som före-

ligger oaktat ett avtalsförhållande. Tort liknas snarast vid utomobligatoriska 

                                                           
103 SOU 1981:31 s. 87. 
104 Farnsworth (1990), s. 353 och Restatement of Contracts § 195. 
105 Shine (2005), s. 10. 
106 Eftersom begreppet grov vårdslöshet inte är enhetligt i alla delstater är det inte heller 
otillåtet att friskriva sig från grov vårdslöshet i alla stater. 
107 Restatement of Contracts § 195, om begreppet ”Public policy”: kan översättas till 
okodifierad rättsregel eller princip. 
108 Sommer v. Federal Signal Corp., 79 N.Y.2d, at 554, 583 N.Y.S.2d 957, 593 N.E.2d 
1365, supra. (1992). 
109 Kalisch-Jarcho, Inc. v. City of New York, 58 N.Y.2d 377, 448 N.E.2d 413, (1983) och Sommer 
v. Federal Signal Corp., 79 N.Y.2d, at 554, 583 N.Y.S.2d 957, 593 N.E.2d 1365, supra. (1992) 
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skadestånd i svensk rätt. I den amerikanska rätten kan tort även förekomma 

i avtalsförhållanden, det handlar då om skyldigheter som uppkommer 

mellan avtalsparter trots att detta inte specifikt stadgas i avtalet.110 Ofta 

handlar de om sådana skyldigheter som att utöva avtalet på ett sätt som inte 

utsätter människors säkerhet och liv för fara. Det kan dock även vara fråga 

om andra skyldigheter. Egentligen är det inte helt olikt den svenska rätten: 

om man jämför med ett avtal om en tjänst. Skyldighet att utföra tjänsten är 

skapad under kontrakt men att tjänsten ska utföras i enlighet med ett visst 

regelsystem eller normsystem gäller trots att det inte stadgats i avtalet. 

Restatement of Contracts § 195:  

”A term exempting a party from tort liability for harm 

caused intentionally or recklessly is unenforceable on 

grounds of public policy.” 111 

Det kan noteras att ingenting sägs angående regelns tillämplighet på skade-

stånd på grund av kontraktsbrott. I Sommer v Federal Signal behandlar 

domstolen frågan om ett skadeståndskrav hänför sig endast till contract 

eller om anspråket kan göras gällande även som tort. New York Court of 

Appeal diskuterar de situationer som uppkommer i gränslandet och där 

fordran kan sägas vara en sorts hybrid mellan en tort och contract. 

Domstolen sammanfattar diskussionen genom att uttala att det i situationer 

där kontraktsåtaganden har utförts vårdslöst ofta rör sig om fordingar som 

kan göras gällande både i contract och tort. För att avgöra om det är frågan 

om ett anspråk i tort eller om det endast handlar om att ett anspråk i contract 

ska både typen av skada och hur denna uppkommit beaktas.112  

 

I Metropolitan Life v. Noble Lowden uttalade New York Court of Appeal att 

gross negligence utgörs av handlingar som kan beskrivas som ”tortious”.113 

Det här visar att grovt vårdslösa handlingar inte kan beskrivas som ”rena” 

kontraktsbrott. Att skilja på tort och contract torde därför ha en mycket liten 

praktisk betydelse i förhållande till hur den okodifierade rättsregeln om grov 

                                                           
110 Black's Law Dictionary under “Tort”. 
111 Restatement of Contracts § 195. 
112 Sommer v. Federal Signal Corp., 79 N.Y.2d, at 554, 583 N.Y.S.2d 957, 593 N.E.2d 
1365, supra. (1992). 
113 Metropolitan Life Ins. Co. v. Noble Lowndes Int'l, Inc., 84 N.Y.2d 430, 436, 618 N.Y.S.2d 
882, 643 N.E.2d 504 (1994). 
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vårdslöshet tillämpas i New York eftersom fall där skadan orsakats genom 

grov vårdslöshet kommer att innebära att anspråket kan göras gällande både 

i contract och tort. 

 

3.4 Nja 1998 s. 390 

Det finns ingen rättspraxis från Högsta domstolen där grov vårdslöshet som 

okodifierad rättsregel har tillämpats för att åsidosätta en friskrivning. I 

doktrin har NJA 1998 s. 390 anförts för att stödja att det finns en okodifierad 

rättsregel med innebörden att grov vårdslöshet åsidosätter friskrivningar.114 

 

NJA 1998 s. 390 handlar om diamanter som stulits när de befordrats med 

post. Posten hade genom kungörelse begränsat sitt skadeståndsansvar. 

Kungörelsen och begränsningen ansågs vara del i parternas avtal och frågan 

uppkom om det fanns skäl att inte tillämpa den avtalade begränsningen. I 

rättsfallet ansågs att agerandet, det vill säga stölden, bestod i ett uppsåtligt 

handlande som skulle tillräknas Posten.  

 

Rättsfallet behandlar om friskrivning kan ske från uppsåtliga handlanden. 

Obiter dictum uttalade Högsta domstolen att det finns en okodifierad rätts-

regel som innebär att en part som mottagit gods för förvaring, befordran 

eller transport inte kan friskriva sig från grov vårdslöshet.115  Om uttalandet 

tolkas ordagrant ger det endast stöd för en okodifierad rättsregel i si-

tuationer där en transportör omhändertagit egendom. Det kan inte sägas 

vara självklart att domen även ger stöd för en självständig och okodifierad 

rättsregel om grov vårdslöshet som grund för åsidosättande av friskriv-

ningar i alla kommersiella avtal. Härtill kommer att man kan ifrågasätta om 

uttalandet obiter dictum över huvud taget ger tillräckligt stöd. 

 

I NJA 1998 s. 390 beaktade Högsta domstolen både skadevållarens beteende 

och försäkringsaspekten. Majoriteten och minoriteten bedömde att för-

säkringsaspekten talade för att begränsningen skulle stå fast. Majoriteten 

fann vid en samlad bedömning att friskrivningen trots försäkringsaspekten 

skulle åsidosättas. Minoriteten ansåg dock att försäkringsaspekten vägde så 

                                                           
114 Bernitz (2013), s. 105. 
115 NJA 1998 s. 390. 
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tungt att begränsningen var skälig (eller som de skiljaktiga uttrycker det 

”inte […] oskäligt att tillåta en ansvarsbegränsning […]”). I majoritetens 

domskäl är beteendet en del i en större bedömning. Beteendet var inte 

ensamt avgörande för om friskrivningen skulle åsidosättas. Eftersom 

domslutet inte enbart grundas på partens beteende är det inte fråga om en 

självständig tillämpning av en okodifierad rättsregel. Som jag tolkar 

domskälen är det närmast en prövning liknande en oskälighetsbedömning 

enligt 36 § avtalslagen, eftersom det är fråga om en samlad bedömning. 

 

3.5 Grov vårdslöshet som självständig 

okodifierad rättsregel i förhållande 

till 36 § avtalslagen 

Den okodifierade rättsregeln om grov vårdslöshet som grund för åsido-

sättande av friskrivningsklausuler har inget klart ursprung. Den har anförts 

till 36 § avtalslagen.116 Det är även 36 § avtalslagen som förespråkas framför 

grov vårdslöshet som okodifierad rättsregel i skiljedomen mellan 

profilgruppen och KPMG.117 För att undersöka om det finns ett behov av grov 

vårdslöshet som självständig grund för genombrott ligger det därför 

närmast till hands att ställa denna i relation till 36 § avtalslagen. 

 

3.5.1 Vilka motiv finns för att grov vårdslöshet 

ska/bör användas som självständig okodifierad 

rättsregel? 

Jag har inte funnit några uttalanden om varför eller när det skulle vara bättre 

motiverat att angripa en friskrivning genom en okodifierad rättsregel om 

grov vårdslöshet istället för 36 § avtalslagen. 

 

Vid en fri analys kan jag tänka mig att ett argument som kan anges som stöd 

för att det finns ett behov av en självständig okodifierad rättsregel om att 

grov vårdslöshet åsidosätter friskrivningar är att en sådan princip inte inne-

bär samma komplicerade bedömning som oskälighetsbedömningen i 36 § 

                                                           
116 Lundmark (1996), s. 133. 
117 Profilgruppen ./. KPMG, Stockholm den 22 december 2010. 
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avtalslagen. Det vill säga ett argument om enkelhet. Det tyckas enkelt att 

tillämpa en okodifierad rättsregel om grov vårdslöshet men på grund av att 

begreppet grov vårdslöshet inte är enkelt att definiera faller detta argument. 

 

Från skadelidandes perspektiv kan jag tänka mig att denne skulle föredra att 

åberopa grov vårdslöshet som okodifierad rättsregel framför 36 § avtals-

lagen för att åsidosätta en friskrivning när det föreligger en omständighet 

(ett försäkringsförhållande eller skadelidandes beteende) som vid en samlad 

bedömning talar för att friskrivningen ska stå fast. Med andra ord, kan 

skadelidande vara mån om att domstolen endast beaktar omständigheter 

som har att göra med den avtalsbrytande partens förhållanden och alltså inte 

genom en samlad bedömning beaktar förhållanden som skulle kunna 

uppväga den avtalsbrytande partens klandervärda beteende. Jag anser inte 

att det är ett skyddsvärt motiv att åberopa grov vårdslöshet som självständig 

och okodifierad rättsregel. 

 

3.5.2  Vad har andra sagt om grov vårdslöshet som 

grund för genombrott av friskrivningar? 

I den offentliggjorda skiljedomen mellan KPMG och Profilgruppen ställdes 

skiljenämnden inför frågan om åsidosättande av en friskrivningsklausul.118 

Tvisten handlade om ett uppdragsavtal mellan kommersiella parter. Upp-

draget bestod i att KPMG skulle utföra en financial due diligens av ett företag 

som Profilgruppen hade planer på att förvärva. KPMG (uppdragstagaren) 

levererade efter undersökning av företaget en rapport till Profilgruppen med 

en redogörelse för företagets finansiella status. Profilgruppen valde 

sedermera att förvärva aktier i företaget till ett pris av 1,1 MEUR. Omkring 

ett år efter förvärvet sålde Profilgruppen samma aktier för 1 euro.119 

 

Profilgruppen gjorde gällande att KPMG:s skadeståndsbegränsning skulle 

åsidosättas på grund av KPMG:s grova vårdslöshet eller att begränsningen 

skulle jämkas enligt 36 § avtalslagen eftersom den var oskälig. 

Skiljenämnden valde att tillämpa 36 § avtalslagen vid bedömningen av om 

                                                           
118 Profilgruppen ./. KPMG, Stockholm den 22 december 2010. 
119 Profilgruppen ./. KPMG, Stockholm den 22 december 2010. 
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beloppsbegränsningen skulle stå fast.120  Skiljedomen ansåg att 36 § avtals-

lagen är en lämpligare metod för att bedöma den avtalade friskrivnings-

klausulen eftersom man då kan beakta samtliga relevanta faktorer och inte 

endast graden av den avtalsbrytande partens klandervärda beteende.121  

 

Skiljenämnden markerade tydligt att den är kritisk till användningen av grov 

vårdslöshet som självständig grund för åsidosättande av friskrivnings-

klausuler. Den ifrågasatte om ett sådant synsätt överhuvudtaget är 

motiverat mot bakgrund av att 36 § avtalslagen införts.122 

 

Christina Ramberg anser att skiljedomen hanterar frågan om åsidosättande 

av friskrivning på ett bra sätt genom att istället för att bedöma vilken grad 

av vårdslöshet som ligger friskrivande parten till last, gör en skälighets-

bedömning enligt 36 § avtalslagen. Hon uttalar att grov vårdslöshet som 

okodifierad rättsregel dels är ett trubbigt instrument/verktyg utan möjlighet 

till nyanserade rättsföljder, dels att problematiken genom tillämpandet av 

principen endast förskjuts till frågan om hur begreppet grov vårdslöshet ska 

tolkas.123  

 

3.5.3  Förhållande till 36 § 

 

 

 

 

 

 

När 36 § avtalslagen tillämpas som grund för att genombryta en friskriv-

ningsklausul är bedömningen mer omfattande än om en okodifierad rätts-

regel om grov vårdslöshet tillämpas. Som bilden ovan visar inkluderar en 

                                                           
120 Profilgruppen ./. KPMG, Stockholm den 22 december 2010. 
121 Profilgruppen ./. KPMG, Stockholm den 22 december 2010. 
122 Profilgruppen ./. KPMG, Stockholm den 22 december 2010. 
123 Ramberg, C., JT 2010/11, s. 929. 
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skälighetsbedömning alla de omständigheter som en grov vårdslöshets-

bedömning beaktar. 36 § avtalslagen inkluderar men tar inte endast sikte på 

den avtalsbrytande partens grad av klandervärde. 

 

I skiljemålet mellan KPMG och Profilgruppen uttalade skiljenämnden att 

det är lämpligare att tillämpa 36 § avtalslagen än att göra en bedömning som 

endast tar sikte på ena partens vårdslöshet.124 Fördelarna med en skälighets-

bedömning är att den dels kan pröva om riskfördelningen i sig är rimlig, dels 

om riskfördelningen är rimlig i fråga om ett visst skadeståndsanspråk (det 

vill säga; skälig i förevarande fall). 

 

De omständigheter som kan vägas in i en skälighetsbedömning av en fri-

skrivning enligt 36 §, utöver hur graden av friskrivande parts vårdslöshet, är 

många.125 Eftersom Profilgruppen och KPMG främst argumenterat utifrån 

antagandet att skiljenämnden skulle avgöra fallet med stöd i en grov vårds-

löshetbedömning, hade ingen av dem åberopat samtliga omständigheter 

som skulle ha var relevanta vid en oskälighetsbedömning. Skiljenämnden 

avgjorde trots det fallet med tillämpning av 36 § avtalslagen.126 Nedan följer 

ett antal omständigheter som skiljenämnden angav var relevanta vid en 

skälighetsbedömning: 

a) Friskrivande parts befogade intresse av att skydda sig mot följderna 

av misstag som är enkla att begå i den aktuella verksamheten, även 

om sådana misstag utgör vårdslöshet, talar för att friskrivningen är 

skälig. 

b) Om riskerna kan begränsas på något annat sätt, exempelvis genom 

att avgränsa och precisera uppdraget, talar för att friskrivningen är 

oskälig. 

c) Om det går att teckna ansvarsförsäkring och till vilket belopp sådan 

kan tecknas. Möjlighet att teckna ansvarsförsäkring talar för att fri-

skrivningen är oskälig men om ansvarsförsäkring endast kan göras 

                                                           
124 Profilgruppen ./. KPMG, Stockholm den 22 december 2010. 
125 Profilgruppen ./. KPMG, Stockholm den 22 december 2010, Ramberg, C., JT 2010/11, s. 
929. 
126 Profilgruppen ./. KPMG, Stockholm den 22 december 2010. 
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upp till ett visst belopp talar detta för att det är skäligt att friskriva sig 

för belopp överskjutande det som ansvarsförsäkringen täcker. 

d) Centralt åtagande – en friskrivning från centrala skyldigheter kan 

leda till att kravet på prestation urholkas. Att det handlar om ett 

kontraktsbrott mot ett centralt åtagande talar för att det är oskäligt 

att upprätthålla en friskrivning.  

e) Uppdragsgivarens/motpartens möjlighet att försäkra sig talar för att 

det är skäligt att upprätthålla en friskrivning när motparten skulle 

kunna få sina skador ersatta från annat håll. 

f) Om risken varit dold eller uppenbar för den part som på grund av 

friskrivningen burit risken. Till exempel om friskrivande parten 

informerat om att uppdraget innebär stora risker för motparten i ett 

visst avse eller om sådan information inte givits motparten. 

g) Vårdslöshet, och hur allvarlig denna är. 

 

I doktrinen anser flera författare att en ytterligare fördel med 36 § avtals-

lagen är att denna § kan ge nyanserade och situationsanpassade utfall 

eftersom jämkning kan företas vid oskälighet, till skillnad från endast åsido-

sättande av friskrivningen vid grov vårdslöshet.127 Att rättsföljden vid till-

lämpning av 36 § kan göras mer nyanserad utgör även viss problematik.128 

Det är ingen enkel uppgift att finna vid vilken punkt friskrivningen övergår 

från att vara oskälig till att vara skälig. Vid jämkning av en friskrivning torde 

det optimala vara att ändra avtalsklausulen så lite som möjligt men ändå se 

till att denna inte är oskälig. Optimalt torde vara att hitta den exakta punkten 

så att avtalet inte ändras mer än behövligt. I den mån det är skäligt torde 

friskrivningen behållas i reviderad form. Skiljenämnden i tvisten mellan 

KPMG och Profilgruppen beskriver det som ”osofistikerat” att stanna vid 

slutsatsen att en friskrivning är oskälig och därefter förkasta klausulen helt, 

utan att ta ställning till vilken riskfördelning som mellan parterna kan anses 

skälig. En friskrivning torde inte vara oskälig i förhållande till alla skador 

och inte i sin helhet.129 Friskrivningsklausulen kan med andra ord vara 

                                                           
127 SOU 1974:83 s.114-116 och 120, Profilgruppen ./. KPMG, Stockholm den 22 december 
2010, Ramberg, C., JT 2010/11, s. 929. 
128 Profilgruppen ./. KPMG, Stockholm den 22 december 2010. 
129 Profilgruppen ./. KPMG, Stockholm den 22 december 2010. 
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oskälig till viss del och bör i ett sådant fall endast åsidosättas till den del 

densamma är oskälig, det blir då fråga om en jämkning. 

 

3.6 Grov vårdslöshet som rättsregel i 

förhållande till oskälighetsregler i 

New York 

I New York och amerikansk rätt finns ingen lagregel som direkt motsvarar 

36 § avtalslagen. I Uniform Commercial Code (UCC) som reglerar köpeavtal 

finns en lagregel som skapats med ett syfte liknande det som ligger bakom 

36 § avtalslagen. UCC § 2-302130 är endast tillämplig på köp men har till-

lämpats analogt på andra kommersiella kontrakt eftersom den anses re-

presentera en generellt accepterad moralisk och rättvis standard.131 I § 

208132 Restatement of Contracts beskrivs en princip om orimliga avtal eller 

villkor som påminner om den svenska avtalslagens 36 §.133 Regeln stammar 

från början från rättsområdet equity.134  

 

3.6.1 Restatement of Contracts § 208 och Uniform 

Commercial Code § 2-302 : Unconscionable 

Contract or Term 

Restatement of Contracts § 208 överlappar i viss mån § 195 i vilken den 

okodifierade rättsregeln om grov vårdslöshet som grund för åsidosättande 

                                                           
130 “(1) If the court as a matter of law finds the contractor any clause 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 clause, or it may so 
limit the application of any unconscionable clause as to avoid any unconscionable result. […]”. 
131 Restatement of Contract § 208, se även: Seabrook v. Commuter Housing Co., 72 Misc.2d 6, 
338 N.Y.S.2d 67 (Civ.Ct.1972), Albert Merrill School v. Godoy, 78 Misc.2d 647, 357 N.Y.S.2d 
378 (Civ.Ct.1974). 
132 “If a contract or term thereof is unconscionable at the time the contract is made a court 
may refuse to enforce the contract, or may enforce the remainder of the contract without the 
unconscionable term, or may so limit the application of any unconscionable term as to avoid 
any unconscionable result.” 
133 Restatement of Contracts § 208. 
134 Ett rättsområde som utvecklades av en viss gren av domstolar vilka kunde skapa nya regler 
och rättsföljder för att läka en orätt som lagen inte hade en tillräcklig regel för att läka. 
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av ansvarsbegränsningar beskrivs.135 För att kunna tillämpa § 208 på en fri-

skrivning krävs att klausulen varit orimlig redan vid tiden när avtalet slöts.136 

Rättsregeln tar alltså sikte endast på ursprunglig oskälighet eller villkor 

oskäliga ”i sig” och kan inte tillämpas när ändrade omständigheter medför 

oskälighet. 

 

I första hand ska UCC § 2-302 och rättsregeln som beskrivs i Restatement of 

Contracts § 208 förhindra förtryck och ”orättvisa överraskningar” och inte 

motverka parternas riskallokering.137 

 

Rättsföljden av att ett villkor bedöms som oskäligt enligt UCC § 2-302  eller 

Restatement of Contracts § 208 är i de flesta fall att villkoret förklaras 

ogiltigt och åsidosätts, men det finns även möjlighet för rätten att behålla en 

ansvarsbegränsning men ändra innehållet för att finna en mer rättvis 

balans.138 

 

3.7 Dold eller öppen avtalskontroll 

3.7.1 Dold 

Den dolda avtalskontrollen utgörs framförallt av tolkningsmetoder och av 

regler för hur ett avtal sluts. En dold kontroll upprätthåller (i vart fall på 

ytan) avtalets ramar och inskränker därför inte direkt principen om pacta 

sunt servanda. Målet med tolkning är att finna den gemensamma parts-

viljan. En svårighet är dock att det i många fall är omöjligt att finna den 

gemensamma partsviljan och det blir istället en fråga om en efterhands-

konstruktion. Generalklausulutredningen uttalar att den dolda avtals-

kontrollen ofta kan vara behäftad med ett drag av fiktion.139 En vanlig metod 

av dold kontroll är att tolka betungande villkor till nackdel för den part som 

tjänar på ett visst villkor. Flera rättsgrunder kan användas för att uppnå ett 

sådant syfte varav oklarhetsregeln, tillitsteorin och förutsättningsläran är 

några.140  

                                                           
135 Restatement of Contracts § 208. 
136 Restatement of Contracts § 208. 
137 UCC § 2-302, Official Comment, punkt 1. 
138Restatement of Contracts § 208. 
139 SOU 1974:83 s. 114-116. 
140 SOU 1974:83 s. 114. 
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3.7.2 Öppen 

En öppen avtalskontroll utgör en sorts motpol till den dolda. Typexemplet 

av öppen avtalskontroll är en jämkning av avtalet genom en generalklausul. 

Det är ett klart ingrepp i parternas avtal och principen om pacta sunt 

servanda. En öppen avtalskontroll är inte låst till att endast beakta om-

ständigheter vid avtalets ingående. Det innebär att rätten även kan beakta 

senare uppkomna omständigheter och samtliga omständigheter som 

beaktas kan redovisas i domskälen.141 Avtalstolkning, som är en dold form 

av avtalskontroll, kan undvikas av parterna genom att begrepp definieras i 

avtalet med skickliga formuleringar som hindrar tolkning i viss riktning. 

Den öppna kontrollen kan däremot inte undvikas eftersom denna inte ger 

sken av att ske inom avtalets ramar och kan gå direkt i strid mot avtalets 

ordalydelse.142 

 

3.7.3 Är grov vårdslöshet som grund för genombrott 

av friskrivning en dold eller öppen 

avtalskontroll i svensk rätt? 

Grov vårdslöshet i form av okodifierad rättsregel intar inte en självklar ställ-

ning som öppen eller dold avtalskontroll. Det finns en öppenhet i att genom-

bryta en avtalad friskrivning men det förskjuter endast problematiken till 

definitionen av termen grov vårdslöshet.143 Hur begreppet ska definieras är 

närmast en tolkningsfråga vilket är ett moment som till stor del är ”dolt”.  

 

Grov vårdslöshet som okodifierad rättsregel kanske i realiteten inte är en 

dold eller öppen form av avtalskontroll utan kan placeras någonstans mellan 

begreppen.  

 

                                                           
141 Jmf. SOU 1974:83 s. 114-116. 
142 SOU 1974:83 s. 115. 
143 Ramberg, C., JT 2010/11, s. 929. 
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3.7.4 Är grov vårdslöshet som grund för genombrott 

av friskrivning en dold eller öppen 

avtalskontroll i New York? 

Domstolen ser främst till handlingen och dess karaktär och inte i första hand 

till vilken term som används.  

”Whatever may be the case in other contexts, public 

policy precludes enforcement of contract clauses 

exonerating a party from its reckless indifference to the 

rights of others, whether or not termed ’gross 

negligence’.”144  

New Yorks definition av begreppet grov vårdslöshet är snävt definierat vilket 

gör att det är tydligare vilka omständigheter som rätten kan väga in vid be-

dömningen. Definieringen ger mycket lite utrymme för att väga in omstän-

digheter som inte redovisas, vilket gör att regeln blir mer transparant och 

”öppen”.  

 

3.8 Slutsats och jämförelse 

Som framkommit finns flera kritiker till grov vårdslöshet som självständig 

grund för genombrott av friskrivningar.145 Jag har inte funnit någon 

rättspraxis från den svenska Högsta domstolen där grov vårdslöshet tilläm-

pats som självständig och okodifierad rättsregel, endast rättsfall där 

begreppet aktualiserats som avtalsvillkor eller där en okodifierad rättsregel 

förekommit som en del i en större bedömning.146 Det här talar för att grov 

vårdslöshet som okodifierad rättsregel inte är självständig i svensk rätt men 

det går inte att besvara frågan med säkerhet. I New York har Högsta 

domstolen däremot vid flera tillfällen tillämpat en okodifierad rättsregel av 

innebörd att grov vårdslöshet genombryter friskrivningar.147 Vid bedömning 

av om ett handlande är grovt vårdslöst ställer sig New Yorks Högsta domstol 

                                                           
144 Kalisch–Jarcho, Inc. v. City of New York, 58 N.Y.2d 377, 461 N.Y.S.2d 746, 448 N.E.2d 413, 
supra; Gross v. Sweet, 49 N.Y.2d 102, 424 N.Y.S.2d 365, 400 N.E.2d 306, supra. 
145 Ramberg, C., JT 2010/11, s. 929, SOU 1974:83 s.116 och 120, Profilgruppen ./. KPMG, 
Stockholm den 22 december 2010. 
146 NJA 1998 s. 390 behandlar inte ett grovt vårdslöst handlande utan en uppsåtlig handling. 
147 Se exempelvis: Sommer v. Federal Signal Corp., 79 N.Y.2d, at 554, 583 N.Y.S.2d 957, 593 
N.E.2d 1365, supra. (1992). 
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endast frågan om handlingen till sin karaktär är nonchalant och visar 

hänsynslöshet inför andra parters intressen och inte om det är rimligt att 

skadeståndsklausulen ska åsidosättas. Det görs med andra ord inte en 

samlad oskälighetsbedömning. Min bedömning är därför att det i New York 

är en självständig rättsregel.  

 

 Vilken fråga domstolen ställer sig kan sägas spegla om domstolen tillämpat 

grov vårdslöshet som okodifierad rättsregel eller gjort en samlad skälighets-

bedömning. Om en självständig okodifierad rättsregel tillämpas är frågan 

domstolen ställer sig om ett agerande är grovt vårdslöst eller inte. Frågan 

om friskrivningen bör åsidosättas mot bakgrund av många omständigheter 

är däremot en oskälighetsbedömning, i denna fråga kan flera andra frågor 

ingå, bland annat om grov vårdslöshet föreligger. Om grov vårdslöshet till-

sammans med andra omständigheter beaktas har en okodifierad rättsregel 

inte tillämpats självständigt, det är istället fråga om en samlad bedömning.  

 

Angående svensk rätts behov av en självständig rättsregel av innebörd att 

grov vårdslöshet genombryter en avtalad friskrivning kan sägas att den 

okodifierade rättsregeln inte är en renodlat öppen form av avtalskontroll 

medan 36 § avtalslagen är öppen. Generalklausulutredningen menar att det 

är fördelaktigt med en öppen metod eftersom de skäl som ligger bakom ut-

fallet i högre grad kan redovisas, det blir en mer transparant bedömning. 36 

§ avtalslagen saknar "det drag av fiktion som ofta vidlåder 

tolkningsmetoden".148 Det ger rätten fria händer att ta hänsyn till samtliga 

omständigheter istället för att begränsa sig till endast ett fåtal kriterier. 

Dessutom ger 36 § möjlighet till nyanserade rättsföljder där en friskrivnings-

klausul kan åsidosättas till viss del vilket inte är fallet när grov vårdslöshet 

som rättsregel tillämpas.149 

 

Ett värde som jag kan tänka mig ligger i tillämpningen av en självständig och 

okodifierad rättsregel är att det skapar en tydlig markör mot parterna om 

vilka beteenden som är oacceptabla. För att grov vårdslöshet som 

okodifierad rättsregel ska utgöra en tydlig markör krävs dock att begreppet 

                                                           
148 SOU 1974:83 s. 114-116. 
149 SOU 1974:83 s. 178. 
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är någorlunda enkelt att definiera. Grov vårdslöshet som grund för friskriv-

ning kan i klara fall vara enkelt att tillämpa. Dock torde det i praktiken finnas 

få klara fall och eftersom det råder osäkerhet om tolkningen av begreppet 

grov vårdslöshet blir osäkerheten i de mindre klara fallen stor. Det innebär 

att det i de mindre klara fallen inte blir enklare att göra bedömningen om 

friskrivningen ska stå fast genom en okodifierad rättsregel om grov vårds-

löshet än genom att tillämpa 36 § avtalslagen.  

 

Det finns flera förespråkare för tillämpning av 36 § avtalslagen framför grov 

vårdslöshet som okodifierad rättsregel.150 Min bedömning är därför att det 

inte finns ett behov av grov vårdslöshet som självständig och okodifierad 

rättsregel i svensk rätt. 

 

3.8.1 Att angripa en friskrivning från alla typer av 

vårdslöshet: svensk domstol ./. New Yorks 

domstol  

Det rättsfall som tidigare i uppsatsen användes för att illustrera skillnader 

mellan den svenska rätten och rätten i New York i fråga om bedömningen av 

om grov vårdslöshet föreligger (Colnaghi v. Jewelers Protection Services) 

kan också användas för att illustrera hur jag tror att svenska Högsta 

domstolen skulle avgöra ett fall där avtalet friskriver ena parten från allt 

skadeståndsansvar vid egen vårdslöshet (både grov och av normalgraden). I 

Colnaghi v. Jewelers Protection Services hade ett galleri haft ett inbrott där 

flera värdefulla tavlor stals. Det larmbolag som skötte övervakningen och 

som installerat alarmsystemet hade inte anslutit det takfönster som in-

brottstjuvarna använt för att ta sig in.151 

 

Friskrivningsklausulen kan angripas både med grov vårdslöshet som 

okodifierad rättsregel och 36 avtalslagen. Det föreligger troligen inte grov 

vårdslöshet enligt svensk rätt.152 Friskrivningen skulle dock kunna vara 

oskälig enligt 36 § avtalslagen. Eftersom rättsfallet avgjordes utifrån frågan 

                                                           
150 Ramberg, C., JT 2010/11, s. 929, SOU 1974:83 s.116 och 120, Profilgruppen ./. KPMG, 
Stockholm den 22 december 2010. 
151 Colnaghi, USA Ltd. v. Jewelers Protection Services Ltd., 81 N.Y.2d 821, 611 N.E.2d 282 
(1993). 
152 Se denna bedömning ovan i avsnitt 2.3.1. 
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om det förelegat grov vårdslöshet, saknas det information om många av de 

omständigheter som kan beaktas vid en oskälighetsbedömning enligt 36 § 

avtalslagen. 

 

Bedömningen skulle troligen ta upp dels vårdslösheten att inte ansluta tak-

fönstret till larmet, dels vilken part som haft bäst möjlighet att förutse ska-

dorna. Det torde vara larmbolaget, som förutsätts ha erfarenhet av 

larminstallationer och övervakning, som kan identifiera troliga inbrotts-

scenarion och vad som kan gå fel vid installationen. Att larmbolaget vid 

avtalsslut varit medvetet om att galleriet utgjorde ett eftertraktat inbrotts-

mål talar för att larmbolaget skulle ha vidtagit extra kontroller vid in-

stallationen och för att larmbolaget har ett intresse av att skydda sig mot 

risker överstigande arvodet. Intresset av att skydda sig mot risker översti-

gande arvodet hade dock kunnat göras genom att friskrivningen utformats 

som en beloppsbegränsning. 

 

Larmbolaget bör också haft en möjlighet att teckna ansvarsförsäkring. Till 

vilket belopp en sådan försäkring kan tänkas uppgå är dock svårare att av-

göra, troligen täcker den typ av ansvarsförsäkring som kan anses utgöra 

standard inom branschen inte ett belopp på 10 000 000 dollar. Angående 

vilken part som haft bäst möjlighet att bedöma skadornas storlek är det 

galleriet som haft bäst möjlighet att bedöma dessa och ta ut försäkring för 

de tavlor som förvarats där vid varje tidpunkt. 

 

Om klausulen är en standardklausul eller om den är utarbetad mellan 

parterna torde också att vägas in i oskälighetsbedömningen. En individuellt 

förhandlad klausul indikerar att denna är resultatet av en avvägning mellan 

pris och risk samt visar att båda parterna varit medvetna om riskför-

delningen och därför har haft möjlighet att teckna försäkring med en tredje 

part. 

 

Det är i Colnaghi fråga om ett avtalsbrott mot ett centralt åtagande; att in-

stallera larmanordningen, detta talar för att en mycket långtgående friskriv-

ning är oskälig då det kan sägas att kravet på prestationen urholkas. 
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Omständigheten att galleriet haft möjlighet att kontrollera larmet talar för 

att det är skäligt att upprätthålla friskrivningen, det är dock oklart om det 

funnits några sådana möjligheter för galleriet. Det kan knappast läggas 

galleriet till last att man inte företagit extra kontroller av samtliga intrångs-

punkter om det funnits ett stort antal sådana. Om larmbolaget angett att 

tester företagits kan det inte heller läggas galleriet till last att extra kontroller 

inte gjorts, galleriet torde ha rätt att sätta tillit till ett sådant uttalande från 

larmbolaget.  

 

Om rättsfallet kommit upp för en svensk domstol och galleriet åberopat både 

grov vårdslöshet och 36 § avtalslagen som grund för friskrivning är min 

bedömning att 36 § avtalslagen skulle ha tillämpats och att oskälighets-

bedömningen skulle ha inneburit att domstolen jämkat friskrivningen till en 

beloppsbegränsning. Jag kan inte ta ställning till vilket belopp som skulle ha 

ansetts som ett skäligt maxbelopp. 
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4 Sammanfattning 

4.1 Hur definieras begreppet grov 

vårdslöshet i kommersiell 

kontraktsrätt? 

Vad som utgör grov vårdslöshet är oklart. Klart är att grov vårdslöshet inte 

är ett enhetligt begrepp. 

 

Frågan om ett specifikt agerande är grovt vårdslöst i svensk rätt avgörs 

genom en samlad bedömning. Det finns flera olika omständigheter som kan 

vägas in av domstolen i bedömningen av om ett agerande är grovt vårdslöst. 

I den samlade bedömningen beaktas om skadevållaren varit medveten om 

att beteendet riskerat att orsaka motparten skada (med andra ord ett ”med-

vetet risktagande”), om beteendet är illojalt, nonchalant eller hänsynslöst 

och vilken skadetyp risken har bestått i. En omständighet som möjligen 

beaktas är rättsföljden – om rättsföljden av att friskrivningen åsidosätts är 

mycket påtaglig (8 miljoner istället för 100 000) eller liten (150 000 istället 

för 100 000). Det ”medvetna risktagandet” är en omständighet som väger 

tungt i den samlade bedömningen av om ett beteende är grovt vårdslöst.  

 

Omständigheter som inte kan beaktas vid bedömningen av om ett beteende 

är grovt vårdslöst är försäkringsförhållanden och motpartens beteende. 

 

I New York är grov vårdslöshet en vårdslöshet av viss typ. Begreppet grov 

vårdslöshet är i New York synonymt med begreppet ”reckless” (på svenska 

översatt till hänsynslöst). 

 

Min uppfattning om begreppet grov vårdslöshet i svensk kommersiell 

kontraktsrätt är att det inte är särskilt restriktivt. Det kan förklaras av att jag 

i viss mån jämfört begreppet grov vårdslöshet i svensk rätt mot samma 

begrepp enligt rätten i New York. New Yorks definition av grov vårdslöshet 

är i förhållande till det svenska begreppet grov vårdslöshet mycket 

restriktivt. 
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4.2 Är grov vårdslöshet som grund för 

åsidosättande av friskrivning 

självständig och finns det ett behov av 

en självständig rättsregel med sådant 

innehåll? 

För att en grund för åsidosättande av friskrivning ska vara självständig krävs 

att en domstol kan använda endast den grunden för att avgöra om en fri-

skrivning ska åsidosättas eller stå fast/tillämpas. För att grov vårdslöshet ska 

utgöra en självständig grund för åsidosättande av friskrivning krävs att 

bedömningen av om en friskrivning ska åsidosättas, endast beaktar grov 

vårdslöshet och de omständigheter som talar för grov vårdslöshet. Bernitz 

påstår att grov vårdslöshet är en okodifierad rättsregel som kan utgöra en 

självständig grund för åsidosättandet av friskrivningar. Flera andra uttalar 

sig försiktigare i frågan om grov vårdslöshet som okodifierad rättsregel. 

 

Högsta domstolen har inte tillämpat en okodifierad rättsregel om grov 

vårdslöshet för att åsidosätta en friskrivning. Doktrin har med stöd av NJA 

1998 s. 390 hävdat att det finns en okodifierad rättsregel med innebörden 

att grov vårdslöshet åsidosätter friskrivningar. I rättsfallet uttalade Högsta 

domstolen obiter dictum att det finns en okodifierad rättsregel som innebär 

att den som befordrar egendom för annans räkning inte kan friskriva sig från 

grov vårdslöshet. Om uttalandet tolkas ordagrant ger det endast stöd för en 

okodifierad rättsregel i situationer där egendom är i händerna på en trans-

portör. 

 

I NJA 1998 s. 390 beaktade Högsta domstolen både skadevållarens beteende 

och båda parternas försäkringsmöjligheter. I domen är beteendet (vårdslös-

heten) en del i en större bedömning, en annan del i bedömningen är för-

säkringsaspekten. Eftersom domslutet inte enbart grundas på partens 

beteende är det enligt min mening inte fråga om ett uttalande som obiter 

dictum ger stöd för att det föreligger en okodifierad rättsregel. 
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Eftersom Högsta domstolen inte har tillämpat en okodifierad rättsregel av 

innebörd att grov vårdslöshet åsidosätter friskrivningar anser jag att rätts-

läget är oklart. 

 

Bedömningen av om ett beteende är grovt vårdslöst är mindre omfattande 

än bedömningen om oskälighet föreligger enligt 36 § avtalslagen. I en 

skälighetsbedömning enligt 36 § avtalslagen kan samma omständigheter 

som beaktas vid grov vårdslöshet beaktas, därtill kan många andra om-

ständigheter beaktas. 36 § avtalslagen kan användas för att uppnå samma 

rättsföljd som den okodifierade (eventuella) rättsregeln om grov vårdslös-

het. Dessutom kan 36 § ge mer nyanserade rättsföljder eftersom regeln till-

låter att en friskrivningsklausul jämkas och står kvar i avtalet men med 

ändrat innehåll. 

 

Till stöd för att det finns ett behov av en självständig okodifierad rättsregel 

om att grov vårdslöshet åsidosätter friskrivningar skulle man kunna anföra 

enkelhet som argument. Vid en första överblick kan det tyckas vara enkelt 

att tillämpa rättsregeln, men eftersom grov vårdslöshet inte är ett enkelt 

begrepp att definiera äger argumentet om enkelhet inte särskild tyngd. 

 

Jag kan tänka mig en anledning till varför en skadelidande skulle föredra att 

åberopa grov vårdslöshet som okodifierad rättsregel framför 36 § avtals-

lagen för att åsidosätta en friskrivning. Den anledningen är att det föreligger 

en omständighet (ett försäkringsförhållande eller skadelidandes beteende) 

som talar för att friskrivningen ska stå fast. Det vill säga att det föreligger 

omständigheter som talar mot åsidosättandet av friskrivningen och att dessa 

är sådana omständigheter att de inte beaktas inom begreppet grov vårdslös-

het. Det är alltså fråga om en sorts strategisk juridisk anledning. Jag anser 

inte att det är ett intresse som förtjänar rättsordningens skydd. 

 

I skiljedomen Profilgruppen ./. KPMG, Stockholm 22 december 2010 ut-

talade skiljenämnden att det lämpligaste sättet att avgöra om en friskrivning 

ska åsidosättas eller stå fast är genom en helhetsbedömning. Skiljenämnden 

avvisade alternativet att avgöra frågan om en friskrivning ska stå fast genom 

att tillämpa grov vårdslöshet eftersom det inte är en helhetsbedömning (alla 

omständigheter kan inte beaktas inom begreppet grov vårdslöshet). 



54 
 

 

Stefan Lindskog, Christina Ramberg och Jan Hellner förespråkar använd-

ningen av 36 § avtalslagen framför användandet av en okodifierad rättsregel 

om grov vårdslöshet. Jag ansluter mig till dem. Min bedömning är att det i 

svensk rätt idag inte finns ett behov av en okodifierad rättsregel med inne-

hållet att grov vårdslöshet åsidosätter friskrivningar. 
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