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Sammanfattning 
En avtalsparts möjlighet att friskriva sig från ansvars möjliggörs genom principer om 

avtalsfrihet och avtalsbundenhet. Parterna ska därför som huvudregel kunna avtala om avsteg 

från dispositiv rätt men denna möjlighet begränsas om avtalsekvivalensen rubbas, vilket gäller 

särskilt när parterna gjort avsteg från rättspolitiska ställningstaganden om rimlig 

riskfördelning. Kommersiella avtalsparter kan i stor utsträckning lita på att ett avtalsvillkor 

står sig om villkoret som sådant och dess innebörd tydlig framgår av avtalet och det blir 

endast undantagsvis föremål för jämkning p.g.a. jämkningströskeln i kommersiella 

avtalsförhållanden är hög.  

 Konsulter som utför företagsbesiktningar har som ett strängt ansvar enligt 

svensk rätt. Konsultens förpliktelser består huvudsakligen av tre delar: ett omsorgsansvar, ett 

metodansvar och ett pedagogiskt ansvar. Konsulten har inte ett ansvar för att uppnå ett visst 

resultat utan en skyldighet att försöka uppnå bästa möjliga resultat. Vid bedömningen av om 

konsulten varit oaktsam och om ska ansvara för skada utgår den från den norm konsulten 

påstås ha åsidosatt med beaktande av parternas avtal och fackmässighet. Anses konsulten ha 

handlat i strid med normen har han varit vårdslös och kan ansvara för skada förutsatt det 

föreligger ett orsakssamband mellan dennes handlande eller underlåtenhet och den uppkomna 

skadan samt att ansvaret grundar sig på konsultens agerande inom dennes professionella sfär.  

 För konsulters möjlighet att friskriva sig från ansvar för skada som uppkommer 

med anledning av företagsbesiktningar är den mest effektiva metoden indirekta friskrivningar 

genom preciseringar av uppdragets omfattning. Genom en sådan precisering bör konsulten 

inte undanta sådant som uppdragsgivaren med fog kan förvänta sig av uppdraget för att inte 

riskera att bli ansvarig. 

 För frågan om hur en avtalsparts friskrivningar ska bedömas när denne orsakat 

en skada genom grov oaktsamhet är rättsläget oklart. Antingen finns en okodifierad princip 

mot en parts möjlighet att friskriva sig från grov vårdslöshet eller kan friskrivningarna ibland 

vara tillåtna med beaktande av en helhetsbedömning utifrån parternas riskfördelning och 

försäkringsmöjligheter. Vad som bör beaktas i utförandet av en företagsbesiktning har i en 

skiljedom sammanfattats enligt ett antal typomständigheter. Dessa har ansetts lämpliga som 

utgångspunkt för en helhetsbedömning av friskrivningars giltighet utifrån parternas 

riskfördelning och försäkringsmöjligheter i utförandet av en företagsbesiktning. 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 

Ett fenomen som har kommit att bli vanligt förekommande i näringslivet är företagens 

benägenhet att uppdra konsulter att utföra tjänster som man tidigare utfört med hjälp av intern 

kompetens, s.k. outsourcing. Behovet av kompetens inom områden där det är dyrt och 

tidskrävande att själv tillgodogöra sig viss kunskap har ansetts lämpligare att överlåta till en 

specialist, samtidigt som fenomenet följer en trend av ökad specialisering i samhället. Sådana 

experter benämns som konsulter och är rådgivare som specialiserat sig inom ett visst område. 

Dessa kan t.ex. vara advokater eller revisorer till yrket. Relationen mellan konsulten och 

uppdragsgivaren baseras på ett uppdragsavtal och mynnar ofta ut i någon form av rapport eller 

rekommendation vars syfte kan vara att utgöra beslutsunderlag till uppdragsgivarens styrelse 

inför en företagsöverlåtelse. Det är därmed av stor betydelse att uppdraget utförs väl eftersom 

ett felaktigt råd kan leda till att stora skadeståndsanspråk riktas mot konsulten.1 

 Detta har föranlett en rad frågeställningar som tidigare anknöt till någon inom 

den egna verksamheten numera berör extern motpart. När arbetsgivaren tidigare själv ansvarat 

för skada som arbetstagare vållat i tjänsten som huvudregel2 kan företaget, om uppdraget 

outsourcats, istället rikta sina eventuella anspråk mot konsulten. Därigenom har det öppnats 

upp en möjlighet för uppdragsgivare att erhålla ekonomisk kompensation för förluster som 

man tidigare själv fått stå risken för.  

 Möjligheten för uppdragsgivaren att kräva kompensation vid ett felaktigt utfört 

uppdrag har samtidigt fört med sig ett behov för uppdragstagaren att begränsa den uppkomna 

riskexponeringen gentemot uppdragsgivaren. I kommersiella avtalsrelationer har ett effektivt 

verktyg för att fördela de risker som uppdragsgivare och uppdragstagare ställs inför varit att 

införa klausuler i uppdragsavtalet, vilka har som funktion att tydliggöra och/eller begränsa en 

parts ansvar. Det är också vanligt att standardavtal eller standardvillkor används för att 

begränsa en parts ansvar. Sådana friskrivningsklausuler är i teorin ett utmärkt verktyg för 

jämbördiga parter att rationellt fördela risker mellan sig med beaktande av faktorer som 

                                                
1 Ramberg, C, (2005), s. 121. 
2 Jfr SkL 3:1 och 4:1. 
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möjligheten att förebygga en skada och försäkringsmöjligheter.3 Men som så ofta är fallet 

med teoretiska verktyg ställs de i praktiken inför stora utmaningar. En sådan utmaning har i 

den svenska rättsordningen varit hur den ska förhålla sig till friskrivningsklausuler i de fall 

den friskrivande parten har vållat sin motpart en skada genom uppsåtligt eller grovt oaktsamt 

agerande. Frågan har varit föremål för diskussion i doktrinen4 och har även berörts av HD5 

men kan trots detta inte anses vara definitivt säker. Det är därför av intresse att utreda vilka 

möjligheter som en konsult har att friskriva sig från ansvar, särskilt i fall när denne varit grovt 

vårdslös i utförandet av uppdraget. 

 Den ovan nämnda problematiken med friskrivningar och grov vårdslöshet har i 

med anledning av en företagsbesiktning aktualiserats i en skiljedom.6 Bakgrunden till tvisten 

var att uppdragstagaren orsakat uppdragsgivaren en skada genom att inte uppmärksamma 

denne på existensen av en viss risk. Detta är intressant eftersom även användandet av 

företagsbesiktningar i samband med företagstransaktioner har blivit vanligt förekommande, 

främst med anledning av ett starkt inflytande från anglosaxisk rättstradition. Trots det allt 

flitigare användandet av företagsundersökningar, och därmed även friskrivningsklausuler i 

uppdragsavtalen, är praxis på området obefintligt. Detta beror främst på att det i 

uppdragsavtalen regelmässigt intas skiljeklausuler, vilka får den effekten att avgöranden på 

området inte blir offentliga samtidigt som de skiljedomar som undantagsvis offentliggörs inte 

är prejudicerande. Det är därmed av intresse att, utifrån det knapphändiga material som finns 

att tillgå, utröna vad som kan anses gälla på området och därigenom hur HD borde hantera en 

tvist som KPMG-domen.  

1.2 Syfte och disposition 

Examensarbetets syfte är i huvudsak att undersöka vilka möjligheter en kommersiell 

avtalspart har att friskriva sig från ansvar för vad som annars skulle utgjort ett kontraktsbrott 

samt hur en sådan friskrivning står sig i fall där parten varit grovt vårdslös vid utförandet av 

sitt uppdrag. Särskilt syftar arbetet till att utreda rättsläget vad gäller en konsults möjlighet att 

friskriva sig från ansvar i utförandet av en företagsbesiktning och hur ett grovt vårdslöst 

agerande eventuellt påverkar den bedömningen. I de avseenden som rättsläget härför är 

                                                
3 Bernitz, (2013), s. 22 f och 170 ff. och Ramberg, C, (2005), s. 132. 
4 Se bl.a. Lindskog, (2015), s. 305 ff.; Bernitz, (2013), s. 103 ff. och Johansson, (2015/16), s. 50 ff. 
5 Se bl.a. NJA 1979 s. 483 och NJA 1998 s. 390. 
6 KPMG-domen. 
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osäkert syftar arbetet vidare till att identifiera de intressen och motiv som borde beaktas av 

rättstillämparen samt hur dessa bör vägas mot varandra. För att möjliggöra en sådan 

framställning är det av intresse att undersöka hur den svenska rättsordningen förhåller sig till 

friskrivningsklausuler i allmänhet och vad som gäller för en konsults ansvar, och möjlighet att 

begränsa sitt ansvar, i en företagsbesiktning i synnerhet. Arbetets syfte kan således 

sammanfattas genom nedanstående frågeställningar: 

i) Vilket ansvar har en konsult för felaktig informations- eller rådgivning gentemot sin 

kontraktspart i utförandet av en företagsbesiktning enligt svensk rätt?  

ii) I vilken utsträckning upprätthålls en friskrivningsklausul mellan två kommersiella 

avtalsparter enligt svensk rätt? Vad gäller särskilt avseende konsulters friskrivningar 

från ansvar i utförandet av en företagsbesiktning? 

iii) Är det möjligt för en kommersiell avtalspart att friskriva sig från skador till följd av 

grov vårdslöshet enligt svensk rätt och vilka omständigheter bör kunna beaktas för 

konsulters grova vårdslöshet i utförandet av en företagsbesiktning?  

För att på ett systematiskt och pedagogiskt sätt redogöra för ovanstående syfte har uppsatsen 

delats in i fem kapitel. Av pedagogiska skäl inleds även varje kapitel av en kort introduktion 

och avslutas med en sammanfattande analys av kapitlets innehåll. 

 Det första, och förevarande, kapitlet syftar till att presentera framställningens 

förutsättningar i form av avgränsningar, syfte, metodval och terminologi. Kapitel 2 redogör 

för friskrivningars funktion i kommersiella avtalsförhållanden och de avtalsrättsliga principer 

genom vilka de möjliggörs, samt de kontrollmetoder genom vilka domstolar begränsar dess 

upprätthållande. Kapitel 3 redogör inledningsvis allmänt för företagsbesiktningars syfte och 

funktion för att sedan övergå i en utredning av det ansvar en konsult har i utförandet av 

företagsbesiktningar, samt för de friskrivningar konsulten vanligtvis använder i samband 

därmed. Kapitel 4 redogör i sin tur för betydelsen av en avtalsparts grova vårdslöshet i 

förhållande till upprätthållandet av en friskrivningsklausul. Inledningsvis presenteras grov 

vårdslöshet som begrepp i den svenska rättsordningen följt av två alternativa synsätt på den 

grova vårdslöshetens relevans för upprätthållandet av friskrivningsklausuler. Därefter 

redogörs särskilt för den grova vårdslöshetens relevans för konsulters friskrivningar i 

utförandet av företagsbesiktningar. Avslutningsvis sammanfattar och analyserar kapitel 5 

arbetets innehåll i syfte att besvara frågeställningarna ovan. 
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1.3 Avgränsningar 

Uppsatsens frågeställningar utgår från en redogörelse för vad som kan anses gälla enligt 

svensk civilrätt, med undantag för viss offentligrättslig lagstiftning. I den mån utländska 

rättskällor används i framställningen syftar de endast till att fördjupa förståelsen för den 

svenska rätten eller i lägen där det svenska rättsläget är oklart tjäna som exempel på hur ett 

visst problem kan lösas. Exempel på utländska rättskällor som används är utländsk doktrin 

och internationella principsamlingar som UPICC, DCRF och PECL.  

 Uppsatsens primära fokus är kommersiella avtalsrelationer. Konsumenträttslig 

skyddslagstiftning och därtill hörande skyddsintressen hamnar därmed regelmässigt utanför 

syftet med framställningen. I den mån konsumenträttslig lagstiftning används i 

framställningen är det där denna kan tjäna som vägledning även i kommersiella 

avtalsrelationer eller kan sägas ge uttryck för allmänna principer. 

 Framställningen syftar vidare till att utreda konsultens ansvar i utförandet av en 

företagsbesiktning i förhållande till sin kontraktspart. Andra typer av konsultavtal än sådana 

som rör utförandet av företagsbesiktningar kommer inte behandlas. Vidare kommer 

konsultens ansvar att utredas i förhållande till eventuell skadeståndsskyldighet och inte andra 

möjliga påföljder för vid avtalsbrott. Ett motsatsslut av frågeställningen ovan blir också att 

frågor rörande konsultens eventuella ansvar gentemot tredje man av utrymmesskäl inte 

kommer att behandlas 

 Med företagsbesiktningar avses sådana besiktningar som utförs av en konsult i 

samband med företagstransaktioner och inte exempelvis företagsvärderingar.  

1.4 Metod och material 

För att uppfylla arbetets syfte och besvara dess frågeställningar har utgångspunkten varit att 

tillämpa en traditionell rättsdogmatisk metod. Med traditionell rättsdogmatisk metod avses en 

sådan metod där de traditionella rättskällorna, lag, förarbeten, praxis och doktrin, undersöks, 

systematiseras och analyseras för att utröna vad som är gällande rätt. Arbetets avslutande 

frågeställning syftar dock att till viss del analysera vad som borde vara gällande rätt, d.v.s. de 

lege ferenda. Den rättsdogmatiska metoden stannar dock inte vid en strikt redogörelse enligt 

de traditionella rättskällorna, utan denna redogörelse kan snarast sägas verka som en 
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utgångspunkt för det fortsatta arbetet.7 Det anses därför helt legitimt att inom den 

rättsdogmatiska metoden gå utanför gällande rätt i sökandet efter ideala lösningar.8 Eftersom 

gällande rätt inte med säkerhet kan fastställas vad gäller arbetets avslutande frågeställning har 

det motiverat en sådan hållning. Arbetets metod har därför inte varit rättsdogmatisk i strikt 

mening, även om arbetet gör anspråk på att i huvudsak följa en rättsdogmatisk metod.  

 De nordiska ländernas avtalsrätt vilar på en gemensam grund9, vilket har 

motiverat vissa internationella utblickar. I detta avseende gör inte arbetet anspråk på att 

tillämpa en komparativ metod. De utländska rättskällorna som behandlas i form av doktrin 

syftar till att ge en bredare och djupare förståelse av, och bakgrund till, den svenska 

rättsordningen.10 Till hjälp används även i viss utsträckning transnationell rätt för att visa på 

den kommersiella avtalsrättens utveckling på ett europeiskt och internationellt plan. 

Rättskällor som används är DCFR, PECL och UPICC.11 DCFR består av modellregler för en 

gemensam europeisk privaträtt som utarbetats genom komparativa studier mellan olika EU-

länder med företrädare för alla EU-länder. PECL tillkom på grundval av en komparativ analys 

i syfte att utarbeta ett sammanhängande system av moderna avtalsrättsliga regler som inte är 

knutna till något lands rättsordning. PECL kan också sägas ge uttryck för gemensamma 

europeiska avtalsrättsliga regler. UPICC består av principer för vad som kan sägas vara 

internationell handelsrätt, lex mercatoria.12 I kategoriseringen som relevant rättskälla 

tillerkänns de ovanstående principsamlingarna status som kvalificerad utländsk doktrin.  

 För relationen mellan uppdragsgivare och uppdragstagare i en 

företagsbesiktning mellan två kommersiella parter saknas direkt tillämplig lagstiftning. Det 

finns därför skäl att analogisera till närliggande rättsområden för att utröna vad som gäller 

enligt dessa samt utvärdera lämpligheten av en liknande tillämpning på 

företagsbesiktningsuppdrag.13  

 Eftersom lagstiftning och praxis rörande kommersiell avtalsrätt i allmänhet och 

företagsbesiktningar i synnerhet är begränsad har doktrinen fått en framträdande roll i 

framställningen. Doktrinen har, till skillnad från lagstiftning och praxis, inte någon 

auktoritativ verkan, innebärandes att den inte måste följas. Ett verk måste därför värderas för 

                                                
7 Sandgren, (2005), s. 650 och Munukka, (2010), s. 839 f. 
8 Jareborg, (2004), s. 4. 
9 Se bl.a. Adlercreutz, (2000), s. 33.  
10 Grönfors & Dotevall, (2010), s. 26.  
11 Exempel på när HD refererat till förevarande principsamlingar är NJA 2006 s. 638 och NJA 2008 s. 733. 
12 Ramberg & Ramberg, (2016), s. 38 och 48 f. 
13 Hellner, (2015), s. 27. 
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att kunna användas som stöd för vad som är gällande rätt (d.v.s. de lege lata) och vad som bör 

vara gällande rätt (de lege ferenda). Av vikt är då om verket kan anses vara centralt inom sitt 

område och även faktorer som verkets ålder, bredd och tillförlitlighet spelar in.14 Rättskällan 

betydelse beror även på styrkan i de argument som framförs.15 Argumenten som framförs har 

därför kritiskt analyserats. Framställningen har vidare i största möjliga utsträckning använt sig 

av framstående rättsvetenskapsmän vars verk är erkända inom sitt område, såsom Bernitz, 

Hellner, J. Ramberg, C. Ramberg, Kleineman m.fl. Vad gäller företagsbesiktningsuppdrag 

och företagsöverlåtelser är doktrinen knapphändig förutom ett par verk av Sevenius. Dessa 

används därför i stor utsträckning i dessa delar och har intentionen har varit att kritiskt 

analysera även dessa men möjligheten därtill är begränsad på grund nyss nämnda brist på 

jämförbara verk. Vad gäller friskrivningar har dessa utförligt behandlats i en avhandling av 

Lundmark som även den har varit central i framställningen.  

 I ett skiljeförfarande har parterna möjlighet att själva utse de personer som ska 

avgöra tvisten. Avgöranden kan även grundas på andra överväganden än strikt juridiska och 

är inte prejudicerande som traditionella domar från högsta instans är. Skiljedomar har därför 

ett begränsat värde som rättskälla eftersom de inte är offentliga och inte heller på materiella 

grunder kan överprövas i domstol. Användandet av skiljeförfaranden har därför bidragit till att 

rättsläget många gånger är oklart vilket medför svårigheter för de berörda parterna liksom för 

domstolarna i deras rättstillämpande funktion.16 I framställningen har en skiljedom17 använts 

som utgångspunkt för vad som kan anses vara omständigheter som borde beaktas av HD i ett 

liknande fall, eftersom att prejudikat från HD saknas. Skiljedomen avkunnades av tre 

kvalificerade och framstående jurister18 och uttrycker deras uppfattning om vad rättsläget var i 

det fall som var föremål för bedömning. Skiljenämndens argument har därför använts som likt 

juridisk doktrin vars tillämplighet begränsas till ett konkret fall och de argument som framförs 

i det enskilda fallet har vägts mot närliggande rättspraxis och doktrin. 

                                                
14 Lehrberg, (2010), s. 168 ff. 
15 Kleineman, (2013), s. 33. 
16 SOU 1995:65, s. 110 ff. 
17 KPMG-domen. Efter att skiljedom meddelats klandrades domen till Svea hovrätt , vilket ledde till att 
skiljedomen offentliggjordes och blev tillgänglig för allmänheten. Se Bilaga 1 till Svea hovrätts dom meddelad 
2011-09-27 i mål T 1085-11. 
18 Axel Calissendorff (advokat och partner på Calissendorff Swarting Advokatbyrå KB), Eric. M. Runesson 
(advokat och partner på Sandart & Partners Advokatbyrå KB) och Stefan Lindskog (justitieråd och fr.o.m. 1 maj 
2016 ordförande i HD) 
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1.5 Terminologi 

I framställningen används begreppet "friskrivning" som en generell term innefattandes olika 

typer av avtalsklausuler som på ett eller annat sätt begränsar en avtalsparts ansvar. Eftersom 

någon vedertagen och konsekvent begreppsbildning saknas på området undviks därför en 

närmare kategorisering av olika sorters friskrivningar. När arbetet refererar till en speciell typ 

av friskrivning kommer innebörden förklaras i samband därmed.  

 Ett begrepp som används återkommande och i olika konstellationer är "konsult". 

En konsult definieras enligt SAOL som "sakkunnig person som åtar sig specialuppdrag, 

sakkunnig rådgivare".19 En konsult i mer precisa juridiska termer definieras fortsättningsvis 

som en uppdragstagare som utför immateriella tjänster åt en uppdragsgivare. Den 

immateriella tjänsten som utförs består i rådgivning och förmedling av information och 

praktiseras vanligtvis av s.k. fria yrkesutövare som t.ex. advokater, ingenjörer, mäklare och 

revisorer.20 

 I framställningen redogörs för företagsbesiktningar i samband med 

företagsförvärv. Den avtalspart som får i uppdrag att utföra företagsbesiktningen benämns i 

det följande synonymt som "uppdragstagaren" eller "konsulten", vilken är en leverantör av en 

immaterialrättslig tjänst.21 Den part som uppdrar åt uppdragstagaren att utföra en 

företagsbesiktning benämns "uppdragsgivare". När relationerna i ett företagsförvärv används 

betecknas även "uppdragsgivaren" som "köparen". Det bolag som är föremål för ett eventuellt 

förvärv benämns som "målbolaget" medan den part som säljer målbolaget benämns 

"säljaren". 

 I framställningen kommer den svenska termen "företagsbesiktning" användas 

istället för och synonymt med "due diligence"22 (sv. vederbörlig aktsamhet) för att undvika 

onödiga angliseringar. Vidare kommer framställningen att redogöra för företagsöverlåtelser. 

Med en företagsöverlåtelse avses, om inget annat anges, en aktieöverlåtelse av alla aktier i ett 

privat aktiebolag. Inkråmsöverlåtelser hamnar därmed utanför framställningens definition.  

                                                
19 Svenska Akademin, Svenska akademiens ordlista över svenska språket, s. 462. 
20 Elfström & Ashton, (2012), s.18 och Hellner, (2015), s. 231 f.  
21 Sevenius, (2013), s. 406. 
22 För en detaljerad historisk redogörelse för begreppets ursprung se Sevenius, (2013), s. 27 ff. 
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 I de fall framställningen redogör för uppdragsavtal i samband med en 

företagsbesiktning utan närmare förklaring innefattas både själva uppdragsbrevet och därtill 

hörande dokumentation, såsom allmänna villkor och besiktningsplan.23  

                                                
23 Sevenius, (2013), s. 208. 
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2 Friskrivningar 

Användandet av friskrivningsklausuler bygger på en av avtalsrättens grundtankar, närmare 

bestämt parternas möjlighet att själva besluta om avtalets innehåll. Som de flesta principiella 

utgångspunkter har den dock begränsningar. Parterna kan inte avtala i strid med vad som 

gäller enligt tvingande lagstiftning eftersom sådana avtal saknar civilrättslig verkan och 

ersätts med den tvingande lagregeln. Tvingande lagregler återfinns främst inom 

konsumenträttens område, vilken inte är föremål för undersökning i förevarande arbete. 

Motsatsen till tvingande lagstiftning, d.v.s. dispositiv lagstiftning, innebär att parterna är fria 

att avtala bort lagens bestämmelser eftersom sådana regler fyller ut eventuella luckor i 

parternas avtal. Även detta är dock en sanning med modifikation eftersom vissa dispositiva 

lagar ger uttryck för rättspolitiska ställningstaganden och därför blir att betrakta som 

"halvtvingande".24 Eftersom friskrivningsklausuler ofta riktar sig mot just dispositiva regler 

och att dessa i många fall ger uttryck för allmänna värderingar och avvägningar uppstår en 

konfliktyta.25 Det är därför av intresse att redogöra för hur svensk rätt förhåller sig till 

friskrivningsklausuler.  

 Detta kommer inledningsvis göras genom en presentation av de avtalsrättsliga 

fundament som friskrivningars användande och begränsande vilar på. Därefter kommer 

friskrivningar och dess syfte som att presenteras följt av en redogörelse och systematisering 

över de primära kontrollmetoder som rättstillämparen använder för att begränsa 

konsekvenserna av långtgående friskrivningar. Avslutningsvis kommer avsnittet att 

sammanfattas och analyseras. 

2.1 Avtalsrättsliga utgångspunkter 
För att kunna redogöra för möjligheten för en konsult att friskriva sig från grov vårdslöshet i 

utförandet av en företagsbesiktning är det nödvändigt att först förstå de underliggande 

förutsättningar som möjliggör att en part i ett avtal kan friskriva sig från ansvar. Den 

underliggande grundprincip som möjliggör friskrivningars användande har av Munukka26 

beskrivits som "[...] bäddad i grundmönstret, det mönster vilket allt övrigt måste förhålla sig 

                                                
24 Ramberg & Ramberg, (2016), s. 33 f. Jfr Lundmark, (1996), s. 83. 
25 Lundmark, (1996), s. 86. Jfr Johansson, (2015/16), s. 50. 
26 Munukka, (2010), s. 842. 
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till". Det är därmed relevant att redogöra för de avtalsrättsliga fundament som motiverar att en 

avtalspart i vissa fall kan bryta mot en avtalsförpliktelse utan att ansvara för den uppkomna 

skadan. Samtidigt existerar i svensk rätt motstående intressen och olika skyddsskäl som i 

vissa fall motiverar att rättsordningen griper in och justerar ett avtalsförhållande, trots att det 

ingåtts frivilligt av jämlika parter. Dessa parallellt existerande och ibland motstridiga 

principer och intressen ska det redogöras för nedan. 

2.1.1 Avtalsfrihet och avtalsbundenhet 
Svensk avtalsrätt bygger primärt på två grundprinciper: principen om avtalsfrihet och 

principen om avtalsbundenhet. Den förstnämnda innebär att var och en har rätt att fritt ingå 

avtal och bestämma dess innehåll, medan den sistnämnda syftar till avtalsparternas skyldighet 

att infria avtalsförpliktelserna. Avtalsparterna har alltså som utgångspunkt möjligheten att fritt 

förfoga över om avtal ska ingås och det potentiella avtalets innehåll, samtidigt som bundenhet 

garanteras av möjligheten att vid en eventuell tvist låta domstol avgöra avtalets rättigheter och 

förpliktelser. Den part som vägrar prestera enligt ett avtal kan genom tvångsåtgärder av 

myndigheter (s.k. exekution) tvingas27 ersätta motparten för dennes skador. Genom att 

avtalsparterna med hjälp av rättsliga sanktioner kan tvinga fram en prestation från motparten 

har de även möjlighet att utlova avtalsprestationer till andra än motparten, även om dessa är 

beroende av motpartens prestation. Detta säkerställer det s.k. omsättningsintresset genom att 

de osäkerhetsmoment eller fördröjningar ett avtal innebär därigenom inte blir så allvarliga att 

avtalsuppfyllelsen inte kan förutses och säkerställas på ett effektivt sätt. Omsättningsintresset 

kan därför sägas tillgodosett när transaktionskostnaderna på en marknad, d.v.s. de kostnader 

parterna har för att utbyta varor och tjänster, är låga nog att parterna väljer att avtala tack vare 

den förutsebarhet och effektivitet som avtalsbundenheten innebär. 28 

 Avtalsfriheten möjliggör därför att parterna i sitt avtal kan avvika från 

dispositiva rättsregler och istället skräddarsy en lösning som passar bäst i det enskilda fallet. 

Ett exempel på detta är att parterna fördelar riskerna med ett avtal på ett annat sätt än vad som 

skulle ha gällt enligt dispositiv rätt genom en friskrivning som begränsar en parts ansvar för 

vad som annars skulle betraktas som ett kontraktsbrott. 

 

                                                
27 Jfr bl.a. Kronofogdemyndighetens möjlighet att utmäta egendom, UB 4 kap. 
28 Ramberg & Ramberg, (2016), s. 29 f. 
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Även om utgångspunkten är att avtal ska hållas är det en huvudregel till vilken det finns en 

rad undantag. Denna hållning har beskrivits av bl.a. Ramberg & Ramberg som pacta non sunt 

semper servanda, innebärandes att ”avtal måste inte hållas under alla omständigheter”.29 I en 

utvecklad rättsordning som bygger på marknadsekonomiska ideal som den svenska måste 

vissa inskränkningar av avtalsfriheten och avtalsbundenheten tillåtas. Ett skäl till detta är att 

den för avtalsfriheten teoretiska föreställningen att avtalsparter i huvudsak antas inta en 

jämbördig ställning, vilken utgör en viktig komponent i en fungerande marknadsekonomi. I 

praktiken är dock så sällan fallet vilket i vissa fall motiverar samhället ingriper för att 

förhindra att marknaden snedvrids till den starkare partens fördel. Sådana åtgärder från 

samhällets sida innebär ofta, men inte alltid, inskränkningar av avtalsfriheten, såsom 

möjligheten för domstol att justera ett av parterna ingånget avtal, med hjälp av t.ex. 36 § 

AvtL.30  

2.1.2 Ekvivalensprincipen 
I det följande kommer det kort redogöras för ekvivalensprincipen, en princip som stundtals 

fungerar som en motvikt till principerna om avtalsfrihet och avtalsbundenhet. Å ena sidan är 

utgångspunkten för dessa principer, som ovan31 angetts, att var och en bäst avgör vilka avtal 

de önskar ingå och att rättsordningen inte bör ingripa mot parternas överenskommelse. 

Ekvivalensprincipen bygger å andra sidan på en grund och botten diametralt motsatt 

utgångspunkt: att avtal ska vara balanserade och rättvisa.  

 Tanken om att det i ett avtalsförhållande ska råda jämvikt mellan prestation och 

motprestation kan härledas från den romerska rätten och principen om laesio enormis (ung. 

"enorm skada"). Enligt denna princip var det möjligt att ogiltigförklara ett köpeavtal om 

köpeskillingen understeg hälften av det köpta godsets värde, vilket bestämdes på grundval av 

det dåvarande marknadspriset. Sedan dess har den romerska rättsprincipen utvecklats till att 

bli mer av ett grundläggande rättviseargument och uppfattningen om att balans mellan 

prestation och motprestation har levt kvar i modern avtalsrätt.32 Ekvivalensprincipen står 

därför i stark kontrast mot principerna om avtalsfrihet och avtalsbundenhet som beskrivits 

ovan.33 Istället bygger tanken om avtalsekvivalens på en idé om att avtalsprestationer har 

                                                
29 Ramberg & Ramberg, (2016), s. 31. 
30 Lundmark, (1996), s. 82. 
31 Se avsnitt 2.1.1. 
32 Dotevall, (2002), s. 446 f.  
33 Se avsnitt 2.1.1. 
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objektiva värden, vilka ska stå i balans till varandra. Det är på denna grundtanke som 

generalklausulen i 36 § AvtL genom att den stadgar att avtal kan vara oskäliga och jämkas 

trots att parterna ingått avtalet av fri vilja.34  

 Att det finns individer som är skickligare än andra och med hjälp av sina 

specialkunskaper gör ekonomisk vinning anses vara ett befogat samhälleligt intresse. 

Samtidigt måste detta intresse vägas mot vissa individers behov av skydd från samhällets sida 

för inte ska drabbas av oförmånliga avtal som äventyrar deras ekonomi.35 

Ekvivalensprincipen kan därmed sägas vara avtalsfriheten och avtalsbundenhetens motpol i 

det att den utgör en slags grundläggande skyddsprincip innebärandes att avtal inte får ha 

alltför obalanserade avtalsförpliktelser utan att rättsordningen ska vara nödgad att ingripa. Ett 

typexempel på när avtalsförpliktelser är så obalanserade att de motiverar ett ingripande från 

rättsordningens sida är långtgående friskrivningsklausuler som urgröper en avtalsparts ansvar 

för sin avtalsförpliktelse.  

 Ekvivalensprincipen måste därför, enligt min mening, anses ligga i linje med de 

tankar om kommutativa rättvisa i avtalsrätten som Votinius presenterat.36 Även om 

ekvivalensprincipen inte går fullt lika långt som total kommutativ rättvisa, som ser 

avtalsparter som vänner snarare än motparter med motstående intressen, ger den uttryck för 

ett rättviseperspektiv som tidigare trumfats av principen om avtalsbundenhet.37 Även om 

principer ekvivalens och kommutativ rättvisa är starkast i konsumentförhållanden stöds en 

sådan hållning även gentemot rena affärsförhållanden av förarbetena till 36 § AvtL där det 

anges att avtal ska motsvara "[...] rimliga krav på rättvisa mellan parterna".38  

2.2 Bakgrund 

I avsnittet ovan39 har det redogjorts för de avtalsrättsliga fundament som möjliggör en parts 

möjlighet att genom avtal begränsa sitt ansvar för en avtalsförpliktelse samt de motstående 

principer som begränsar samma möjlighet. Med dessa utgångspunkter på plats kommer det 

                                                
34 Ramberg & Ramberg, (2016), s. 38 f. 
35 Ramberg & Ramberg, (2016), s. 39.  
36 Votinius, (2005), s 335 ff. 
37 Jfr även debatten om en social avtalsrätt med bl.a. Sandgren, (1992/93) del I, s. 456 ff.; Sandgren, (1992/93) 
del II,  s. 643 ff. och Wilhelmsson, (1993/94), s. 499 ff.  
38 Prop. 1975/76:81, s. 105. Jfr dock längre ner på samma sida där det anges att "[...][36 § AvtL]måste tillämpas 
med betydligt större försiktighet på rena affärsförhållanden än på avtal mellan näringsidkare och konsumenter". 
Se även Votinius, (2005), s. 341. 
39 Se avsnitt 2.1. 
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följande avsnitten redogöra för vad friskrivningar som avtalsinstrument är och hur den 

svenska rättsordningen beskriver och förhåller sig till friskrivningar. Mer specifikt kommer 

inledningsvis bakgrunden till friskrivningar som avtalsinstrument beskrivas, följt av en 

redogörelse för olika typer av friskrivningar och hur dessa förhåller sig till varandra. Därefter 

kommer de bakomliggande skäl till friskrivningsklausuler presenteras för att utröna syftet 

med användandet av klausultypen. Avslutningsvis kommer rättsordningens kontroll av 

friskrivningsklausuler att analyseras till sist görs en sammanfattande analys av det 

ovanstående. 

  Friskrivningar i avtalsrelationer har länge varit en del av kontraktsrätten och 

erkändes bl.a. av den romerska rättsordningen.40 Den historiska förankringen till trots har det 

inte utvecklats någon i lag föreskriven definition av begreppet friskrivning i varken den 

svenska eller den nordiska rätten. Istället har friskrivningar blivit en relevant företeelse i 

svensk rätt genom användandet av olika standardavtal, enligt vilka någon del av parternas 

ansvar begränsats i förhållande till vad som annars skulle gällt enligt dispositiv rätt.41 

 Utvecklingen på kontraktsrättens område har de senaste årtiondena gått från 

kortare individuellt förhandlade avtal där dispositiv rätt fyllde ut de luckor som parterna, 

medvetet eller omedvetet, lämnade i sitt avtal, till omfattande avtal med precisera regleringar 

av parternas mellanhavanden. På grund av att Sverige och övriga norden inte har någon 

allmän civillag saknar många kontraktstyper specifik lagstiftning samtidigt som rättspraxis på 

den kommersiella avtalsrättens område är sparsam. Att fastställa vad som är gällande rätt kan 

i således bli beroende av analogier till befintlig närliggande lagstiftning såsom KöpL eller 

allmänna okodifierade rättsprinciper. För att undvika den osäkerhet som detta skapar väljer 

parterna ofta att skräddarsy en avtalslösning som bäst passar den aktuella avtalstypen. Med en 

sådan lösning kan hänsyns även tas till eventuella internationella aspekter, såsom diskrepans 

mellan nationell dispositiv lagstiftning. Detta sker vanligen genom ingåendet av standardavtal 

eller genom inkluderandet av standardmässiga avtalsklausuler i parternas avtal.42 Ett 

avtalsvillkor som till sin utformning ofta är standardiserade och inte är föremål för individuell 

förhandling i samma utsträckning som andra avtalsvillkor, som t.ex. varans eller tjänstens 

pris, är friskrivningsklausuler.43  

                                                
40 Lundmark, (1996), s. 34. 
41 Bernitz, (2013), s. 21 och Lundmark, (1996), s. 34 f. 
42 Bernitz, (2013), s. 20. 
43Lundmark, (1996), s. 54 f; Hedwall, (2004), s. 176 f och Adlercreutz & Gorton, (2010), s. 116. Jfr även en 
liknande hållning enligt finsk rätt i Wilhelmsson, (2008), s. 156 f.  
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Friskrivningsklausuler förekommer i en rad olika avtalskonstellationer och kan avse olika 

delar av en avtalsparts ansvar beroende av avtalstypen i fråga. En tydlig uppdelning av 

friskrivningar i kategorier har därför inte låtit sig göras i lag, förarbetena eller i doktrinen. Inte 

heller i internationella principsamlingar finns det en precis definition eller uppdelning. I 

UPICC definieras en friskrivningsklausul (eng. exemption clause) som "A clause which limits 

or excludes on party's liability for non-performance or which permits one party to render 

performance substantially different from what the other party reasonably expected [...]".44 

Definitionen i UPICC är alltså allmänt hållen och ger inte mycket vägledning i vad gäller 

vilka olika funktioner en friskrivningsklausul kan ha. En avgränsning görs dock i 

kommentaren till sagda artikel där det anges att friskrivningsklausuler bör skiljas från 

klausuler som enbart syftar till att definiera en av parternas avtalsprestation.45 

 Praxis vad gäller kommersiella friskrivningsvillkor är sparsam och därför 

kommer praxis gällande närliggande avtalsvillkor och avtalstyper, såsom standardvillkor och 

standardavtal, även att redogöras för i de följande avsnitten, eftersom dessa är föremål för 

liknande bedömningar av rättstillämparen. Detta för att friskrivningar ofta är intagna i just 

standardavtal eller blir en del av avtalsinnehållet genom att en utav avtalsparterna hänvisar till 

sina standardvillkor.46 

2.3 Friskrivningars syfte  

Ovan har beskrivits bakgrunden till friskrivningars framväxt och vilka sorters friskrivningar 

som finns samt hur dessa skiljer sig åt. I det följande ska det istället fokuseras på vad en 

avtalspart vill uppnå med användandet av en friskrivning, d.v.s. vilka syften en 

friskrivningsklausul uppfyller. Vilka skäl en enskild individ har för att använda en 

friskrivningsklausul i olika givna situationer kan givetvis variera men det går att urskilja vissa 

gemensamma nämnare när det kommer till friskrivningars funktion och syfte.  

 Det främsta syftet med en friskrivning är att den part som åberopar en 

friskrivningsklausul vill undvika hela eller delar av det ansvar som annars skulle ha inträtt 

enligt dispositiv rätt.47 Detta gäller särskilt för konsulter och rådgivare som enligt allmänna 

avtalsrättsliga principer har ett strängt ansvar för att avtalsprestationen utförs 

                                                
44 UPICC art. 7.1.6. 
45 UPICC, kommentaren till art 7.1.6., s. 233 f. 
46 Jfr Bernitz, (2013), s. 21 f; Lundmark, (1996), s. 90 f och SOU 1974:83 s. 183. 
47 Lundmark, (1996), s. 86. 
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fackmannamässigt.48 Samtidigt är det ofta så att när konsulter ansvarar för uppkommen skada 

så uppgår denna till omfattande belopp.49 Kommersiella aktörer använder därför 

friskrivningsklausuler som ett verktyg för fördela och/eller undvika risker i samband med 

avtalsslutet som kan leda till mer eller mindre förutsebara kostnader i form av t.ex. 

skadeståndskrav vid ett eventuellt avtalsbrott.50 Begränsningen av ansvaret gör det alltså 

möjligt för den friskrivande parten att bättre kunna bedöma de ekonomiska risker som är 

förenliga med ett avtals ingående.51  

 Friskrivningsklausulen underlättar därmed förutsebarheten för parterna i 

samband med avtalsingåendet, vilket underlättar och effektiviserar omsättningen av varor och 

tjänster. Parterna kan därigenom sänka sina transaktionskostnader och vågar ingå avtal som 

utan friskrivningsklausulen hade ansetts för riskfullt, vilket tillgodoser omsättningsintresset.52 

2.4 Kontroll av friskrivningar 

En motsättning i svensk avtalsrätt är å ena sidan den liberala utgångspunkten att var och en är 

bäst lämpad att förfoga över sig själv och sina tillgångar. I förlängningen innebär detta att 

rättsordningen därmed ska respektera att parter bäst själva avgör med vem man vill avtala och 

vilket innehåll avtalet ska få. Rättsordningen ska med ett sådant avtalsrättsligt perspektiv 

undvika att göra ingrepp i parternas avtal genom styrande regler. Å andra sidan finns intresset 

av att upprätthålla ekvivalens i avtalsförhållanden eftersom en annan utgångspunkt är att avtal 

bygger på utbyte och att parterna ingår dem för att utbyta jämförbara prestationer med 

varandra.53 Denna motsättning leder ofta till situationer när dessa intressen behöver vägas mot 

varandra och resulterar inte sällan i att ett avtalsvillkors verkan begränsas. Ett avtalsvillkor 

som ofta blir föremål för en sådan bedömning är friskrivningar, varför domstolarnas kontroll 

av friskrivningsklausuler i kommersiella avtal kommer redogöras för nedan. 

                                                
48 Se avsnitt 3.2. 
49 Ramberg & Ramberg, (2016), s. 253. 
50 Lundmark, (1996), s. 34 f. och s. 77. 
51 Bernitz, (2013), s. 22. 
52 Lundmark, (1996), s. 34 f. och 77 f. Jfr avsnitt 2.1.1. 
53 Ramberg & Ramberg, (2016), s. 189. Se avsnitt 2.1.2 ovan. 
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2.4.1 Behovet av att kontrollera friskrivningar 
Som tidigare vidrörts54 har flera av de frågor som uppkommer med anledning av 

friskrivningsklausulers giltighet ett nära samband med avtalsfrihetens gränser. Vissa av de 

sociala och ekonomiska konsekvenser som skulle bli följden av en total avtalsfrihet har i 

moderna demokratiska samhällen ansetts behöva motverkas. Eftersom friskrivningsklausuler 

syftar till att begränsa det ansvar eller de rättigheter som annars skulle gällt enligt dispositiv 

rätt är, särskilt när denna ger uttryck för rättspolitiska ställningstaganden, ett okontrollerat 

användande inte önskvärt. Rättsordningen har därför som uppgift att värdera principer om 

avtalsfrihet och avtalsbundenhet mot principer om skälighet och rättvisa i avtalsförhållanden. 

I de fall de sistnämnda intressena väger tyngre och rättsordningen ingriper i avtalsförhållandet 

kan den därigenom sägas utöva kontroll av friskrivningsklausuler.55  

 För att utöva ovan beskrivna kontroll används inom den kommersiella 

avtalsrätten huvudsakligen domstolars kontroll av avtalsvillkor i en uppkommen tvist.56 En 

sådan kontroll utgår från två metoder: genom dold- eller genom öppen kontroll.57 Nedan 

analyseras dessa två i syfte att klargöra hur och i vilken utsträckningen rättsordningen 

förhindrar ett upprätthållande av avtalsklausuler i allmänhet och friskrivningsklausuler i 

synnerhet mellan kommersiella parter.  

2.4.2 Öppen kontroll 
Historiskt har avtalsrättslig kontroll varit formellt präglad, t.ex. huruvida avtal ingåtts på 

bindande sätt, men en tydlig trend är att den blir allt mer materiellt inriktad. I en avtalsrätt 

som präglas helt av avtalsfrihet hamnar proceduren vid själva avtalsslutandet i förgrunden 

medan avtalsinnehållet blir av underordnad betydelse. Förutsatt att det inte förekom några 

omständigheter som t.ex. utnyttjande av trångmål eller svek vid avtalets ingående antas 

parterna med en sådan syn slutligen ha bestämt avtalets innehåll. En tydlig trend, både inom 

och utanför norden, är att avtalsrätten utvecklas mot att ge avtals materiella innehåll allt större 

betydelse.58 Bedömningen görs då genom en explicit bedömning av ett avtalsvillkors 

                                                
54 Se avsnitt 2.1. 
55 Lundmark, (1996), s. 86 f. 
56 Sandgren m.fl., (1995) s. 342 f. Se även, om än utanför det ämne som framställningen behandlar, NJA 1981 s. 
400, som Ramberg & Ramberg, (2016), s. 259 tolkat som ett belägg för en allmänt rådande princip om 
näringsidkares begränsade möjlighet att friskriva sig i förhållande till konsumenter. 
57 Sandgren m.fl., (1995), s. 342 ff.; Lundmark, (1996), s. 97; Adlercreutz & Gorton, (2010), s.107 ff.; Bernitz, 
(2013), s. 105 f och Willhelmsson, (2008), s. 40 f; SOU 1974:83, s. 114 ff. 
58 Grönfors & Dotevall, (2010), s. 240 f. 
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skälighet istället för att en sådan bedömning kan beaktas implicit genom t.ex. avtalstolkning. 

Domstolen tar alltså uttalat ställning till ett avtalsvillkors skälighet när den avgör huruvida 

villkoret bör tillämpas.59 Huruvida det finns en balans mellan parternas avtalsförpliktelser blir 

därmed viktigt för att avgöra ett avtals skälighet. Denna utveckling är som sagt inte unik för 

varken Sverige eller norden utan återfinns även i UPICC där det stadgas att ett avtal eller en 

avtalsklausul kan jämkas om avtalet "[...] unjustifiably gave the other party an excessive 

advantage".60 

 Den öppna kontrollen av avtalsvillkor sker alltså främst genom att domstolen 

bedömer ett avtalsvillkor som oskäligt och jämkar det enligt 36 § AvtL. Utöver den 

civilrättsliga kontrollen i allmän domstol utövar MD61 viss kontroll enligt AVLN. Enligt dess 

1 § kan MD förbjuda en näringsidkare som använt ett oskäligt avtalsvillkor gentemot en 

annan näringsidkare att i framtiden använda sig av samma eller väsentligen samma 

avtalsvillkor. Bedömningen tar alltså sikte på ett marknadsrättsligt förbud för användandet av 

en viss klausul i framtiden och ett sådant förbud ska enligt 5 § AVLN som huvudregel förenas 

med vite. Lagen har trots att den varit i kraft i dryga 30 år bara föranlett ett fåtal avgöranden 

och har i praktiken inte fått något verkligt genomslag.62 Den kommer därför inte att redogöras 

för mer ingående i det följande. 

 Jämkningsbestämmelsen i 36 § AvtL är den största ändring som gjorts i AvtL 

sedan dess tillkomst. Precis som lagen i dess helhet tillkom bestämmelsen efter ett nordiskt 

samarbete och återfinns, med vissa språkliga variationer, i samtliga nordiska avtalslagar. 

Bakgrunden till bestämmelsens införande var en ändrad syn på avtalsfrihetens gränser och 

den syftade primärt till att förhindra missbruk av densamma. Bestämmelsen tillkom därför 

som ett komplement till ogiltighetsgrunderna i 28-33 §§ AvtL, vilka ansågs otillräckliga.63 

Även om det uttalade skyddsändamålet för bestämmelsen är den i en kontraktsrelation 

underlägsne parten, med vilket särskilt syftas till konsumenter, så sträcker sig bestämmelsen 

längre än så.64 36 § AvtL är tvingande och tillämpbar på avtal inom hela förmögenhetsrätten 

och även på omständigheter som hänför sig till 3 kap. AvtL i övrigt. Alla typer av avtal kan 

                                                
59 Wilhelmsson, (2008), s. 41. 
60 UPICC art. 3.2.7. 
61 T.o.m. 2016-09-01, därefter den nybildade Patent- och marknadsdomstolen. Se lag (2016:204) om ändring i 
lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare och prop. 2015/16:57. 
62 Bernitz, (2013), s. 204 ff. 
63 Bernitz, (2013), s. 144 f och 152 f. 
64 Lindskog, (2015), s. 306. 
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därmed jämkas med stöd av bestämmelsen, från avtal mellan privatpersoner till avtal i rent 

kommersiella sammanhang.65 

 Enligt dess ordalydelse kan ett avtalsvillkor jämkas eller åsidosättas enligt 36 § 

AvtL om villkoret är oskäligt på grund av avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets 

tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt. De egentliga 

kriterierna för en tillämpning av 36 § AvtL är förenklat bara två: det ska röra sig om en 

avtalsskyldighet och avtalsskyldigheten ska vara eller ha blivit så långtgående att skyldigheten 

är att anses som oskälig.66 Bestämmelsen är därför tillämplig även i rent kommersiella 

avtalsförhållanden även om en sådan tillämpning bör ske med viss försiktighet67, eftersom 

kommersiella avtal ofta innebär ett accepterande av vissa risker. Att en sådan risk realiseras 

innebär alltså inte per automatik att ett kommersiellt avtal är oskäligt utan förutsebarhetsskäl 

talar snarare för att den avtalade riskfördelningen består.68  

 Den s.k. jämkningströskeln, d.v.s. den nivå av oskälighet som måste föreligga 

för att en domstol ska ingripa i ett avtalsförhållande, är således hög i kommersiella 

förhållanden men inte på något vis oöverstiglig.69 Rättsföljden av en jämkning enligt 36 § 

AvtL är i huvudsak två: i första hand kan avtalsvillkoret som är föremål för prövning jämkas 

eller lämnas utan avseende (d.v.s. ogiltighet70) och i andra hand kan även avtalet i övrigt 

jämkas eller till och med ogiltigförklaras.71  

 Behovet av att kontrollera friskrivningsklausuler har däremot ansetts vara 

mindre i kommersiella avtalsrelationer. Detta kommer till uttryck i NJA 1979 s. 483 där HD 

slog fast att en friskrivningsklausul inte skulle åsidosättas eftersom den utgjorde en rimlig 

riskavvägning mellan parterna. Rättsfallet har ansetts ge uttryck för s.k. "flood-gate-

argument" innebärandes att om domstolar börjar tillåta att kommersiella parter i efterhand kan 

gå fria från sina avtalsförpliktelser öppnar det "dammluckorna" för en mängd liknande 

anspråk. Det har därför ansetts att kommersiella avtalsvillkor mellan jämbördiga 

                                                
65 Von Post, (1999), s. 30 f. 
66 Lindskog, (2015), s. 306 f. 
67 Jfr dock Lindskog, (2015), s. 307 not 6. 
68 Se bl.a. prop. 1975/76:81, s. 105 och s. 119 och Bernitz, (2013), s. 157.  
69 Lindskog, (2015), s. 308. 
70 Jfr dock Ramberg & Ramberg, (2016), s. 142, som menar att det inte är helt klarlagt vad "lämnas utan 
avseende" innebär utan istället talar om "[...] vilket i praktiken [min kursivering] ofta [är] samma sak som om 
avtalet är ogiltigt".  
71 Von Post, (1999), s. 34 och s. 252 ff.; Grönfors & Dotevall, (2010), s. 240; Adlercreutz, (2000) s. 294 f. och 
Hedwall, (2004), s. 161. 
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kommersiella partar endast i undantag bör vara föremål för domstolars kontroll genom en 

tillämpning av 36 § AvtL.72 

2.4.3 Dold kontroll 
Den metod som i doktrinen har kategoriserats som judiciell- eller dold kontroll innebär att 

domstolen genom uppställande av villkor för att en friskrivning ska anses ingå i det enskilda 

avtalet eller genom tillämpning av tolkningsprinciper, såsom t.ex. oklarhetsregeln, begränsar 

en oskälig friskrivningsklausuls verkan i ett avtal. Detta indirekta underkännande av en 

friskrivningsklausul är främst av relevans när en sådan klausul utformats oklart eller varit 

allmänt hållen.73 Domstolen kan även i fall där ena parten försöker införa ett för motparten 

betungande avtalsvillkor utan att detta varit fullt klart för denne, välja att anse att giltigt avtal 

inte har ingåtts, istället för att angripa den betungande klausulen som sådan.74 Denna metod 

av avtalstolkning var tidigare det vanligaste verktyget domstolarna använde för att angripa 

betungande avtalsvillkor, såsom långtgående friskrivningsklausuler, men har sedan införandet 

av 36 § AvtL fått en mindre framträdande roll.75  

 Att metoden har kommit att kallas dold kontroll ska förstås som så att domstolen 

underkänner ett avtalsvillkor utan att ta explicit ställning till avtalsvillkoret som sådant. 

Utmärkande för en dold kontroll är alltså att domstolen genom avtalstolkning eller 

uppställande av avtalströsklar för att ett villkor ska anses införlivat i avtalet begränsar ett 

avtalsvillkors inverkan på avtalet. Detta tillvägagångssätt är dock i vissa hänseenden 

problematiskt, eftersom det försvårar en tydlig utveckling rörande vad som är ett oskäligt 

avtalsvillkor. Å andra sidan har den dolda kontrollen bidragit till att tydligare och bättre 

formulerade friskrivningar har utvecklats, eftersom dessa kommit att utformas efter 

rättsordningens ställda krav.76  

 För att ett avtalsvillkor ska jämkas enligt 36 § AvtL måste domstolen visserligen 

först ta ställning till om avtalsvillkoret faktiskt blivit införlivat med avtalet och i så fall vilket 

innehåll villkoret har. En prövning enligt den dolda kontrollmetoden ska alltså göras innan det 

kan bli aktuellt att gå vidare med en öppen kontroll.77 Ur ett historiskt perspektiv kan 

användandet av dold avtalskontroll som primär kontrollmetod sägas ha varit försvarligt innan 

                                                
72 Lindmark, (2005), s. 282 ff. Jfr Lundmark, (1996), s. 114 och Adlercreutz, (2000), s. 296. 
73 Bernitz, (2013), s. 105. 
74 SOU 1974:83 s. 114. 
75 Lundmark, (1996), s. 97; Bernitz, (2013), s. 105 f och Johansson, (2015/16), s. 63. 
76 Adlercreutz & Gorton, (2010), s. 107. 
77 SOU 1974:83 s. 176 och Bernitz, (2013), s. 106. 
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införandet av 36§ AvtL, eftersom det verktyg som då låg närmast dagens 36 § AvtL, 

nämligen en tillämpning av grunderna för 8 § SkbrL, var betydligt svårare att tillämpa och 

därför endast kom att prövas av HD vid ett fåtal tillfällen.78 Det bör i sammanhanget 

redogöras för att HD inte fullt ut instämmer i att öppen kontroll är att föredra, vilket illustreras 

i nedan.79 

2.4.3.1 Inkorporering av standardvillkor 
En del av den dolda kontrollen är, som beskrivits ovan, att domstolen ställer upp vissa 

kriterier för att ett avtalsvillkor ska anses införlivat i avtalet. Detta gäller särskilt för 

standardavtal och standardvillkor, i vilka friskrivningsklausuler är vanligt förekommande. En 

grundläggande förutsättning för att ett standardvillkor innefattandes en friskrivningsklausul 

får den verkan som är avsedd är att villkoret anses ha blivit en del av det enskilda avtalet. Det 

är nämligen inte självklart att avtalsvillkor som inte varit föremål för individuell förhandling 

ska anses utgöra en del av avtalet. Eftersom avtalslagen utgår från att avtal kommer till stånd 

genom utbyte av gemensamma viljeförklaringar80 blir ett sådant synsätt särskilt problematiskt 

i fall där standardvillkoren inte varit föremål för överväganden av den part mot vilken 

villkoren används.81 Mot bakgrund av denna problematik uppställs vissa krav för att ett 

standardvillkor ska anses intaget i det enskilda avtalet.  

 Ett krav för standardvillkors inkorporering i det enskilda avtalet formulerades av 

HD i NJA 2011 s. 600 som "Huvudregeln är standardvillkor måste bringas till motpartens 

kännedom före avtalsslutet för att bli en del av avtalet".82 Det krävs dock inte att motparten 

faktiskt tagit del av standardvillkoren för att de ska anses införlivade i avtalet, utan det räcker 

med att denna haft "[...] möjlighet att utan svårighet ta del av standardvillkoret före 

avtalsslutet".83 Rättsfallet rörde förvisso utförandet av en konsumenttjänst och kraven på 

tydlighet ställs högre i konsumentförhållanden än i rent kommersiella förhållanden. HD 

beskriver däremot inte regeln som en konsumenträttslig skyddsregel utan ger uttryck för att 

den är en generellt tillämplig huvudregel, varför även kommersiella förhållanden bör 

omfattas.  

                                                
78 SOU 1974:83 s. 110 och s. 176. Jfr [...]Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är 
oskäligt [...] i 36 § AvtL med "Skulle tillämpning av villkor som upptagits i skuldebrev uppenbarligen vara 
stridande mot gott affärsskick eller eljest otillbörlig, må villkoret jämkas[...] i den numera upphävda (genom lag 
(1976:189)) bestämmelsen i 8 § SkbrL. 
79 Se redogörelsen för NJA 2005 s. 142 och NJA 2009 s. 877 i avsnitt 2.5.2.3. 
80 Jfr AvtL 1 kap. om slutande av avtal enligt den s.k. anbud-accept-modellen. 
81 Lundmark, (1996), s. 97 ff. 
82 NJA 2011 s. 600, på s. 605, p. 16. 
83 NJA 2011 s. 600, på s. 605, p. 16. 
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2.4.3.2 Avtalskorrigerande tolkning 
Om ett avtalsvillkor anses ha blivit införlivat i avtalet enligt vad som beskrivits ovan är det 

domstolens uppgift att fastställa vilken innebörd villkoret har. Domstolen kan då välja att 

inom ramen för avtalet tolkningsvägen fastställa ett avtalsinnehåll så att oskäliga 

konsekvenser av detsamma undviks. På så vis undviker domstolen att öppet underkänna ett 

avtalsvillkor som oskäligt.84 Ett skäl för en sådan tolkningsmetod torde enligt min menig 

kunna vara att domstolen vill undvika de konsekvenser som ett öppet förklarande att en 

avtalsklausul är oskälig kan få på näringslivet. Om exempelvis en klausul som är vanligt 

förekommande inom en viss bransch har fått en oskälig innebörd i ett visst undantagsfall, men 

inte kan anses vara generellt oskälig, kan det vara förståeligt att domstolen vill undvika den 

osäkerhet ett öppet underkännande skulle kunna föra med sig i den aktuella branschen.85 En 

sådan metod får dock i regel sägas gå emot lagstiftarens preferens eftersom det i förarbetena 

uttalats att en öppen kontroll enligt 36 § AvtL i princip är att föredra framför en långt driven 

dold kontroll.86 Nedan kommer att redogöras för två rättsfall där HD valt att tillämpa en sådan 

dold kontrollmetod som beskrivits ovan. 

 I rättsfallen NJA 2005 s. 142 och NJA 2009 s. 877 har HD valt att tillämpa en 

långtgående avtalstolkning framför 36 § AvtL. I det förstnämnda fallet var det fråga om ett 

avtalsvillkor intaget i ett leasingavtal med ett åkeri som till sin ordalydelse gav leasegivaren 

ensidig rätt att ändra leasingavgiften beroende på ändringar i ränteläget. Klausulen gav enligt 

dess ordalydelse leasegivaren rätt ensidigt ändra leasingavgiften om dennes 

refinansieringskostnader ökade.  Åkeriet kom en tid senare att kräva återbetalning av en del av 

leasingavgiften, eftersom leasegivaren inte sänkt leasingavgiften när marknadsräntorna sjunkit 

och därigenom utökat sin vinstmarginal.  

 HD kom därmed att ställas inför frågan om en avtalsklausul som gav ena parten 

rätt att höja leasingavgiften för att täcka ökade refinansieringskostnader samtidigt innebar en 

skyldighet att sänka samma avgift när refinansieringskostnaderna minskade. Frågan kom av 

domstolen att besvaras jakande eftersom avtalsklausulen gav leasegivaren rätt att ensidigt 

avgöra om en ändring av låneavgiften var motiverad med hänsyn till ränteläget så innebar den 

även en skyldighet för leasegivaren att tillämpa den på ett lojalt och konsekvent sätt. 

Leasegivaren hade därför varit skyldig att minska avgiften vid minskningar av 

                                                
84 Bernitz, (2013), s. 105. 
85 Jfr Bernitz, (2013), s. 106 
86 SOU 1974:83 s. 114 ff. och prop. 1975/76:81 s. 116. 
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refinansieringskostnader i samma utsträckning som avgiften höjts när kostnaderna ökat och 

blev därför återbetalningsskyldig för det belopp som under avtalstiden överdebiterats. 

 Den tolkning som HD företog i NJA 2009 s. 877 har i doktrinen benämnts som 

en avtalskorrigerande tolkning. Med detta menas en metod av avtalstolkning nära besläktad 

skälighetsbedömningar enligt 36 § AvtL. Inte ens med ett beaktande av klausulens syfte gick 

det att tolka in den av HD fastslagna skyldigheten men domstolen valde ändå att tolka in ett 

avtalsinnehåll som föreföll rimligt och lämpligt mot bakgrund av rättsliga överväganden.87 

Denna avtalstolkningsmetod har vidare ansetts ligga särskilt nära till hands vid tolkningen av 

friskrivningsklausuler.88  

 Det andra av de två rättsfall som nämndes ovan är NJA 2009 s. 877. Rättsfallet 

rörde en försäkringstvist efter att en butikslokal utsatts för inbrott och butiksinnehavaren 

begärt ersättning ur sin försäkring för den egendom som stulits. Butiksinnehavaren hävdade i 

första hand att det förelåg ett försäkringsfall enligt försäkringsvillkorens mening och i andra 

hand att försäkringsvillkoret, ifall försäkringsfall inte förelåg, skulle jämkas enligt 36 § AvtL. 

Försäkringsbolaget bestred att det förelåg ett försäkringsfall enligt försäkringsvillkorens 

mening samt att det förelåg skäl att jämka avtalsvillkoret. Det aktuella försäkringsvillkoret  

 "Försäkringen gäller för skada genom stöld eller skadegörelse 

 förövad av person som tagit sig in i lokal, vilken uppfyller skydds- 

 kraven i A.13.1.1, genom bl.a. inbrott. Med inbrott förstås 

 enligt villkoren att någon olovligen med våld brutit sig in i lokal 

 eller med dyrk tagit sig in i lokal."89 

Stölden hade utförts utan att någon åverkan gjorts på lokalens dörrlås och därför menade 

försäkringsbolaget att skadan inte hade föregåtts av att en person tagit sig in i lokalen genom 

tillräckligt brukande av våld. Det var enligt försäkringsbolaget därför sannolikt att tillträde till 

lokalen skett genom användandet av originalnyckel eller nyckelkopia, varför försäkringsfall 

inte förelåg. Butiksinnehavaren menade å sin sida att den omständigheten att förövarna hade 

forcerat en gallergrind innanför dörren genom att klippa upp ett hänglås innebar att det 

brukats tillräckligt våld och att det var fråga om ett inbrott enligt försäkringsvillkorets 

inbrottsdefinition. HD:s majoritet90 avgjorde målet utifrån förstahandsyrkandet en extensiv 

tolkning av avtalsvillkoret, likt den till 36 § AvtL närliggande avtalskorrigerande tolkning 
                                                
87 Zackariasson, (2005/06), s. 171 f. Jfr Adlercreutz & Gorton, (2010), s. 109 f. 
88 Zackariasson, (2005/06), s. 172 och Bernitz, (2013), s. 106, not. 76. 
89 NJA 2009 s. 877 p. 13.1. 
90 Majoriteten bestod av de tre justitieråden Munck, Thorsson och Blomstrand. Justitierådet Håstad var av 
skiljaktig mening beträffande motiveringen medan justitierådet Moore var av skiljaktig mening i själva saken.  
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som beskrivits nyss, och slog fast att den aktuella händelsen omfattades av 

försäkringsvillkoret. 

 Som stöd för att HD tillämpade en avtalstolkning likt den avtalskorrigerande 

tolkningsmetod som beskrivits ovan kan tilläggas att det justitieråd som var oense med 

majoriteten rörande domskälen men inte domslutet, justitierådet Håstad, menade att det enligt 

försäkringsvillkorets lydelse inte gick att tolka tillgreppet som ett inbrott och att 

försäkringsersättning därför inte skulle utbetalas på denna grund. Därefter konstaterar Håstad 

att en sådan tillämpning av avtalsvillkoret inte kan anses oskälig i sig. En tillämpning av 

villkoret skulle dock vara oskälig i de fall tillgreppet skett genom användandet av nycklar 

anförtrodda ett etablerat försäkringsbolag eller kopior av sådana nycklar. Eftersom det inte 

hade visats att så inte var fallet fann Håstad det rimligt att lägga den risken på 

försäkringsbolaget och valde att med stöd av 36 § AvtL jämka försäkringsvillkoret, så att det 

aktuella fallet omfattades av villkoret.  

 Skiljaktiga meningar är som bekant inte prejudicerande91 men Håstads 

argumentation visar dock på att en tillämpning av 36 § AvtL inte var en helt främmande tanke 

i målet och att majoritetens avgörande, även om det skedde genom dold kontroll och 

avtalstolkning, troligen innehöll avväganden hänförliga till 36 § AvtL enligt den 

avtalskorrigerande tolkningsteknik som presenterats ovan. 

2.4.3.3 Oklarhetsregeln och restriktiv tolkning av friskrivnings-
klausuler 

Oklarhetsregeln (lat. in dubio contra stipulatorem) är en tolkningsregel vars relevans är 

omdiskuterad i doktrinen.92 Den innebär i korthet att ett avtals innehåll ska tolkas till nackdel 

för den part som formulerat eller åberopat den otydliga bestämmelsen.93 Exempelvis kan 

alltså en avtalspart som försökt begränsa sitt ansvar genom en otydlig friskrivning komma att 

få friskrivningen tolkad till motpartens fördel vid en tillämpning av oklarhetsregeln. Visst 

stöd för dess tillämplighet uttrycktes i förarbetena till 36 § AvtL där det angavs att "[...] en ny 

allmän generalklausul inte i och för sig föranleder att domstolarna bör överge vedertagna 

principer för tolkning av avtal. Sålunda bör t.ex. den s.k. oklarhetsregeln, dvs. principen om 

att villkor i tveksamma fal bör tolkas till nackdel för den som har formulerat det, kunna 

                                                
91 Se Håstad, (2004), s. 306 ff. för en utförlig redogörelse.  
92 Se bl.a. Grönfors & Dotevall, (2010), s. 283; Ramberg & Ramberg, (2016), s. 185 ff. och Adlercreutz & 
Gorton, (2010), s. 110 ff. 
93 Ramberg & Ramberg, (2016), s. 185; Hedwall, (2004), s. 76 och Lundmark, (1996) s. 103 f. 
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komma till användning även i fortsättningen".94 Uppfattningen har även visst stöd i rättspraxis 

eftersom HD i ett antal fall tillämpat oklarhetsregeln.95 Oklarhetsregeln (eng. "contra 

proferentem rule") återfinns även i UPICC art. 4.6 såväl som i PECL art. 5:103.96 

 Det har i doktrinen anförts att användandet av ett så trubbigt instrument som 

oklarhetsregeln, innebärandes att så fort ett avtals innehåll är svårbestämt - vilket det ofta är - 

ska det tolkas till nackdel för den som formulerat avtalet eller villkoret, är olämpligt.97 

Rättspraxis på senare tid talar också för att tillämpningsområdet för oklarhetsregeln, särskilt i 

kommersiella förhållanden, är begränsat. HD uttalade exempelvis i NJA 2010 s. 416 att 

tillämpningsområdet för oklarhetsregeln generellt är begränsat och regeln saknade 

tillämplighet när en uppkommen situation varit oväntad eller oklar men den avtalade 

skyldigheten varit klar.98 Vidare slår HD i NJA 2006 s. 53 fast att innan en tillämpning av 

allmänna principer för avtalstolkning, såsom oklarhetsregeln, blir aktuella för tolkningen av 

ett avtalsvillkor bör omständigheter såsom ordalydelsen, klausulens syfte, traditioner i fråga 

om formulering, gängse praxis m.fl. beaktas.99 Först om beaktandet av sådana omständigheter 

ger ett oklart resultat bör man enligt domstolen falla tillbaka på generella tolkningsprinciper 

såsom oklarhetsregeln.  

 Närliggande oklarhetsregeln är en annan tolkningsprincip, närmare bestämt den 

om restriktiv tolkning av friskrivningsklausuler. Den har i doktrinen beskrivits som närmast 

ett specialfall av oklarhetsregeln innebärandes att friskrivningsklausuler i allmänhet ska tolkas 

snävt.100 Uppfattningen finner även explicit stöd i rättsfallet NJA 1954 s. 573 där HD, i ett fall 

rörande tolkningen av en friskrivningsklausul i ett certeparti101, uttalade att "Liksom 

friskrivningsklausuler i allmänhet bör den nu dryftade tolkas snävt [...]".  

                                                
94 Prop. 1975/76:81 s. 116. Se även SOU 1974:83 s. 176. 
95 Se bl.a. NJA 1981 s. 552, NJA 1981 s. 1072 och NJA 1978 s. 223. 
96 Jfr även Hedwall, (2004), s. 77. Oklarhetsregeln har enligt Hedwall en framträdande roll i många utländska 
rättssystem, främst som bevisbörderegel. 
97 Grönfors & Dotevall, (2010), s. 283; Ramberg & Ramberg, (2016), s. 185 f och Adlercreutz & Gorton (2010) 
s. 110  
98 NJA 2010 s. 416, på s. 420. 
99 NJA 2006 s. 53, på s. 65. 
100 Adlercreutz & Gorton, (2010), s. 116 och Lundmark, (1996), s. 107 f. Jfr dock Bernitz, (2013), s. 101 f., 
Bernitz menar att det är en klar huvudprincip i svensk och utländsk rätt att friskrivningsklausuler i ensidigt 
upprättade standardavtal [min kursivering] tolkas restriktivt och mot avfattaren. 
101 Skriftligt avtal om befraktning av ett fartyg. 
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2.5 Sammanfattande analys 
Sammanfattningsvis utgör avtalsfriheten det avtalsrättsliga fundament på vilket friskrivningar 

står i svensk rätt. I kombination med principen om avtalsbundenhet, pacta sunt servanda, 

utgör den grunden för den marknadsekonomiska ideal som präglar den svenska avtalsrätten. 

Individer har därmed som huvudregel rätt att ingå avtal med vem som helst och kan själva 

disponera över avtalets innehåll utan att rättsordningen ska intervenera i avtalsförhållandet.102 

Rättsutvecklingen har dock gått mot att avtalsfriheten- och avtalsbundenhetens principer 

historiskt starka ställning har börjat försvagas. Principerna har till viss del fått ge vika för 

rättvisebaserade argument som stöder sig på att avtal ska gynna båda avtalsparterna. 

Ekvivalensprincipen ger uttryck för en sådana motstående intresse som motiverar att 

rättsordningen ingriper mot avtal som är för orättvisa, t.ex. avtal innehållandes långtgående 

friskrivningsklausuler. Ekvivalensprincipen väger som tyngst i konsumentförhållanden men 

tillerkänns även betydelse i kommersiella avtalsrelationer.103 

 Ekvivalensprincipens rättvisebaserade syn på avtalsrätten motiverar alltså 

rättsordningen att ingripa även i frivilligt ingångna avtalsförhållanden. I kommersiella 

avtalsrelationer är det primärt rättstillämparen som utövar kontroll över avtalsvillkor, såsom 

långtgående friskrivningar. Rättstillämparens kontroll utförs i sin tur i antingen dold eller 

öppen form. Kännetecknande för den dolda kontrollen är att ett avtalsvillkor underkänns 

genom en implicit bedömning av ett betungande avtalsvillkor genom uppställandet av villkor 

för dess införlivande i det enskilda avtalet104, tolkningsprinciper såsom oklarhetsregeln eller 

restriktiv bedömning av friskrivningsklausuler105 samt avtalskorrigerande tolkning106. Den 

sistnämnda kategorin är särskilt intressant eftersom HD i de två rättsfall som redogjorts för i 

samband med avtalskorrigerande tolkning, NJA 2005 s. 142 och NJA 2009 s. 877, likväl 

kunde nått det önskade resultatet genom en öppen kontroll av avtalsvillkoren enligt 36 § AvtL 

som genom avtalstolkning. HD hade i sådant fall kunnat finna en tillämpning av 

avtalsvillkoren oskäliga och jämka ordalydelsen så att den får en skälig följd men valde 

istället att tillämpa dold kontroll genom avtalskorrigerande tolkning. 

 Domstolars öppna kontroll består som precis angetts primärt av explicita 

skälighetsbedömningar enligt 36 § AvtL. Ett avtalsvillkor som domstolen bedömer som 
                                                
102 Se avsnitt 2.1.1. 
103 Se avsnitt 2.1.2. 
104 Se avsnitt 2.4.3.1. 
105 Se avsnitt 2.4.3.3. 
106 Se avsnitt 2.4.3.2. 
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oskäligt kan med stöd av bestämmelsen jämkas helt eller delvis alternativt kan avtalet den är 

intagen i ogiltigförklaras. Bestämmelsen ger uttryck för ett behov att skydda konsumenter och 

underlägsna avtalsparter men är även tillämpbar på rent kommersiella förhållanden, även om 

det bör ske med viss restriktivitet och jämkningströskeln där är högre.107  

 Från och med 36 § AvtL:s införande borde det enligt min mening vara 

lämpligare att, ur ett förutsebarhets- och tydlighetsperspektiv, tillämpa en öppen kontroll 

snarare än en dold kontroll när detta är möjligt.108 Med en sådan argumentation blir det 

enklare för marknadens parter att avgöra vilka omständigheter som fört med sig att en klausul 

bedömts som oskälig enligt 36 § AvtL istället för att det ska behöva göras utifrån implicita 

skälighetsbedömningar i form av restriktiva eller extensiva tolkningar av en avtalsklausul 

utanför dess ordalydelse. Att HD ändå har valt att tillämpa en sådan metod torde bero på en 

eftersträvad försiktighet i kommersiella förhållanden. Domstolen vill endast i undantagsfall 

ingripa i kommersiella avtalsrelationer för att inte urgröpa den förutsebarhet som 

kännetecknar användandet av standardvillkor och friskrivningsklausuler. En 

avtalskorrigerande tolkning ger alltså domstolen möjlighet att ge uttryck för sådana 

värderingar utan att öppet underkänna en klausuls skälighet.  

 Friskrivningars härkomst kan spåras tillbaka till den romerska rättsordningen. 

Sedan dess har behovet av friskrivningar och standardiserade avtalsvillkor ökat i takt med 

samhällets utveckling. Det har därför gjorts försök att kategorisera och systematisera olika 

sorters friskrivningar men någon enhetlig uppdelning finns inte i den svenska rätten.109 Detta 

till trots går det ändå att dra vissa slutsatser rörande varför friskrivningar används, d.v.s. vilket 

syfte friskrivningar har. Generellt kan sägas att friskrivningar i kommersiella avtals ökar 

förutsebarheten i en avtalsrelation och fungerar som en riskfördelning. Detta kan i sin tur 

sänka transaktionskostnaderna för parterna vilket leder till att de ingår avtal som de på grund 

av den potentiella riskens storlek skulle dragit sig från att ingå.110  

 En kommersiell avtalspart kan alltså med stöd de i kommersiella sammanhang 

starkt vägande principerna om avtalsfrihet och avtalsbundenhet välja att använda sig av en 

friskrivning i ett avtal. Friskrivningen bör i detta sammanhang formuleras tydligt och om 

klausulen är del av ena partens standardvillkor bör dessa göras tillgängliga för motparten 

innan avtalsslutet och tydligt hänvisas till i det enskilda avtalet för att inte underkännas genom 
                                                
107 Se avsnitt 2.4.2. 
108 Jfr Lundmark, (1996), s. 97 ff., s. 116 och s. 216 ff.; Johansson, (2015/16), s. 62 och Grönfors & Dotevall, 
(2010), s. 31. 
109 Se avsnitt 2.2. 
110 Se avsnitt 2.3. 
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domstolarnas dolda kontroll. Vidare får en friskrivning inte vara för långtgående, såsom en 

friskrivning från ansvar för alla sorters kontraktsbrott, utan att bli föremål för en 

skälighetsbedömning och därmed jämkas enligt 36 § AvtL.  

 Det är dock enligt min mening troligt att det i rent kommersiella avtalsrelationer 

ställs lägre krav på vad som är att anse som ett möjliggörande att utan svårighet ta del av ett 

standardvillkor före avtalsslutet enligt ovan.111 I kommersiella konsultuppdrag görs detta 

oftast genom att uppdragstagaren i anslutning till uppdragsbrevets översänder sina allmänna 

villkor för besiktningsuppdrag. Eftersom det inte finns några standardvillkor framtagna av 

representanter från både uppdragsgivaren och uppdragstagaren är standardvillkoren i regel 

ensidigt utformade av uppdragsgivaren. Villkoren är därför som huvudregel formulerade till 

uppdragstagarens förmån och bör vara föremål för en kritisk genomgång av 

uppdragsgivaren.112 

                                                
111 Se avsnitt 2.4.3.1. Jfr Bernitz, (2013), s. 62 ff. 
112 Sevenius, (2013), s. 211. 
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3 Konsulter och företagsbesiktningar 
I föregående avsnitt har redogjorts för hur svensk rätt hanterar friskrivningar i kommersiella 

avtalsrelationer. I detta avsnitt ska fokus läggas vid företagsbesiktningar och ansvaret för den 

konsult som utför företagsbesiktningen. Inledningsvis kommer företagsbesiktningar som 

fenomen att presenteras och systematiseras. Därefter redogörs för konsultens ansvar i 

utförandet av sagda besiktning i allmänhet samt de speciella krav som gäller för vissa typer av 

konsulter. Vidare kommer det att redogöras för några av de friskrivningar som en konsult 

typiskt sett inkluderar i uppdragsavtalet samt vad dessa har för syfte. Avslutningsvis kommer 

ovanstående ämnen att sammanfattas och analyseras. 

3.1 Allmänt om företagsbesiktningar 
Företagsbesiktningar, eller due diligence som de ofta kallas, har kommit att bli ett viktigt och 

etablerat inslag i samband med företagsförvärv. I korthet innebär en företagsbesiktning att 

köparen får tillgång till en ofta omfattande mängd information från säljaren om målföretaget 

och använder den till att analysera och utvärdera eventuella risker med förvärvet. Resultatet 

av företagsbesiktningen är sedan tänkt utgöra beslutsunderlag för köparens ledning men den 

fungerar även som ett verktyg under förhandlingsprocessen där köparen genom rapporten kan 

kompensera för säljarens informationsövertag. Köparen vill helt enkelt undvika att, som 

Sevenius uttrycker det, ”[…] köpa grisen i säcken”.113 I de kommande avsnitten kommer det 

därför att redogöras för varför en köpare väljer att utföra en företagsbesiktning samt vad 

denne har för syfte med en sådan undersökning samt vilka olika undersökningar som vanligen 

företas. 

3.1.1 Företagsbesiktningens syfte 

Att köparen innan ingåendet av en transaktion genomför en företagsbesiktning beror främst på 

att denne vill få en uppfattning om den riskbild som ett eventuellt förvärv aktualiserar. Ett 

bolag definieras utåt sett av bolagets offentliga bolagshandlingar och redovisade finansiella 

värden. Detta säger dock ofta väldigt lite om bolagets relativa värde eftersom de värden som 

oftast är viktigast för köparen, till exempel synergier, specialistkompetens och 

                                                
113 Sevenius, (2011), s. 247 ff.; Sevenius, (2013), s. 52. 
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innovationsförmåga, inte kan värderas med enbart bolagsformalia som underlag. Detta leder 

ofta till att vad köparen förväntar sig av en transaktion sällan stämmer överens med säljarens 

förväntningar och målföretagets faktiska status stämmer sällan överens med varken köparens 

eller säljarens föreställningar. Genom att köparen ges möjlighet att undersöka målbolaget 

genom en företagsbesiktning närmar sig köparens och säljarens förväntningar målbolagets 

faktiska status. Att det i normalfallet är köparen som undersöker målbolaget beror på att det 

bara är denne som känner till vad som förväntas av målbolaget och kan därför enklast 

besiktiga bolaget.114  

 Företagsbesiktningar utgör i svensk rätt ett verktyg som huvudsakligen används 

för köprättslig riskfördelning, innebärandes att säljaren normalt inte ansvarar för sådant som 

köparen borde upptäckt i utförandet av sin företagsbesiktning.115 Det som primärt är av 

intresse för den fortsatta framställningen är företagsbesiktningens betydelse i ett 

företagsförvärv som en metod, med vilkens hjälp köparen och säljaren fördelar de köprättsliga 

riskerna mellan sig. Annorlunda uttryckt används företagsbesiktningen som ett verktyg för att 

identifiera vem av köparen och säljaren som ska ta ansvar för eventuella felaktigheter som 

finns eller uppstår i målbolaget. Eftersom utgångspunkten vid ett företagsförvärv är att 

köparen förvärvar aktier från säljaren och att aktierna utgör lös egendom116 är KöpL117 

formellt tillämplig på företagsförvärv.118 Detta gör att parterna har stor frihet att göra avsteg 

från dispositiva bestämmelser i KöpL men för att kunna göra det måste målbolagets tillgångar 

och brister synliggöras för parterna så att de på lämpligast sätt kan fördela riskerna mellan sig. 

Är det lämpligt att säljaren bär risken för en viss omständighet sker detta ofta genom att denne 

preciserar sitt ansvar för ett fel i målbolaget genom en garanti.119 Är det istället lämpligare att 

köparen bär risken kan säljaren använda sig av en friskrivningsklausul i överlåtelseavtalet för 

den aktuella risken.120 Säljaren tillser normalt detta genom att i överlåtelseavtalet avtala bort 

det dispositiva felansvar som annars skulle ålegat denne enligt KöpL. Detta innebär att 

säljarens garantikatalog normalt syftar till att begränsa köparens ansvar likt en friskrivning, 

                                                
114 Sevenius, (2013), s. 46, och 52 f. 
115 Sevenius, (2013), s. 54. Jfr köparens undersökningsplikt i JB 4 kap. 19 § 2 st. 
116 Se JB 1 kap. 1 § é contracio. 
117 Se KöpL 1 §. 
118 Sevenius, (2013), s. 317 f; Forssman, (2015), s. 15 f. Jfr dock Sevenius, (2007), s. 502 not 14 för en 
problematisering av köplagens tillämplighet på aktieöverlåtelseavtal. 
119 Se Forssman, (2015), s. 69 ff. för en utförlig redogörelse av säljarens typiska garantier i överlåtelseavtalet. 
120 Sevenius, (2013), s. 178. 
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eftersom säljaren i regel inte har något ansvar för omständigheter som inte omfattas av 

garantier lämnade i överlåtelseavtalet.121 

3.1.2 Olika typer av företagsbesiktningar 
De finns flera typer av företagsbesiktningar men de tre vanligast förekommande är legala-, 

finansiella- och kommersiella företagsbesiktningar.122 De två förstnämnda besiktnings-

formerna har gemensamt att den undersökning som genomförs är norminriktad. Med detta 

menas att konsulten gör en jämförelse av målbolagets förehavanden mot de omfattande 

regelverk som omgärdar all affärsverksamhet i Sverige. Syftet med en sådan jämförelse är att 

upptäcka om det finns några brister i målbolagets interna rutiner gällande regelefterlevnad för 

att t.ex. upptäcka om bolaget i strid med aktiebolagens bestämmelser lämnat förbjudna lån123 

till företagsledningen.124 I den sistnämnda besiktningstypen, kommersiella företags-

besiktningar, sker istället en affärsinriktad analys där faktorer som målbolagets 

rörelsemarginal och lageromsättning jämförs för att hitta avvikelser mot branschstandard eller 

vad som framstår som affärsmässigt rimligt.125  

 Legala företagsbesiktningar sker oftast på uppdrag av köparen och utförs då 

regelmässigt av en konsult som ofta är en advokatbyrå. Det som primärt är föremål för 

undersökning i en legal företagsbesiktning är de relationer ett företag har, både internt och 

externt, vilka ofta konkretiseras genom avtal. Konsulten får därför i uppdrag att gå igenom 

alla avtal som företaget är part till för att klargöra dess innehåll.126 Det är här av särskilt vikt 

att konsulten är noggrann eftersom underlåtenhet att uppmärksamma vissa klausultyper kan få 

förödande konsekvenser för målbolaget och köparen. Ett exempel därpå är s.k. change of 

control-klausuler, vilka ger en avtalspart vissa rättigheter (oftast en rätt att säga upp avtalet)127 

om motpartens ägarbild förändras. Ett avtal som är av central betydelse för företagets 

verksamhet kan därmed gå förlorat om detta inte uppmärksammas innan transaktionen 

genomförs.128 Utöver avtalsdokumentationen granskas även, beroende av vilken typ av 

                                                
121 Forssman, (2015), s. 69. 
122 Sevenius, (2013), s. 68 ff och s. 73; Kersby, (1997/98), s. 143 f. 
123 Jfr 21 kap. ABL. 
124 Sevenius, (2013), s. 70 f. Se även Kersby, (1997/98), s. 142 ff. 
125 Sevenius, (2013), s. 73 ff. 
126 Kersby, (1997/98), s. 144. 
127 Se även Sevenius, (2013) s. 87 f. för en redogörelse av en annan typ av change of control-klausul och dess 
konsekvenser, som var av relevans i Schibsteds förvärv av Svenska Dagbladet i slutet av 90-talet. 
128 Forssman, (2015), s. 43. 



 31 

verksamhet som målföretaget bedriver, t.ex. associationsrättsliga handlingar, immateriella 

rättigheter och konkurrensrättsliga frågor för att upptäcka eventuell riskexponering.129 

 Finansiella företagsbesiktningar utförs ofta av revisionsbyråer och är den 

vanligaste externt utförda företagsbesiktningsformen. Uppdraget har många beröringspunkter 

med generell finansiell analys, företagsvärdering och revision, men är inte samma sak som 

den revision som revisor utför enligt lag.130 Istället syftar den finansiella besiktningen till att 

samla in information och identifiera faktorer som kan inverka på målföretagets värde genom 

en analys av t.ex. årsredovisningen, redovisnings- och rapporteringssystem samt 

administrativa rutiner.131 Eftersom finansiell information uttrycks i exakta belopp är det 

enklare för en köpare att få gehör för ett lägre pris om man t.ex. finner att ett varulager är 

övervärderat än de mer abstrakta felaktigheter som kan uppmärksammas i en legal- eller 

kommersiell besiktning. En väl utförd finansiell besiktning kan därför ge köparen ett övertag 

gentemot köparen i förhandlingsprocessen inför ett företagsförvärv.132 

 Kommersiella företagsbesiktningar syftar till att undersöka om de kommersiella 

målen med en förestående transaktion kommer kunna realiseras samtidigt som målbolagets 

affärsplan och liknande granskas. Konsulten gör därför en branschanalys i vilken faktorer som 

konkurrensförhållanden, potentiella nyetableringar och substitut samt köpares och 

leverantörers förhandlingsstyrka analyseras. Besiktningsformen har både ett externt och ett 

internt perspektiv, med vilket menas att resultatet av undersökningen hjälper köparen att 

avgöra om den förestående affären bör genomföras eller inte samtidigt som den ger nyttig 

information om förutsättningarna för att den efterföljande integrationen ska lyckas.133 En 

kommersiell besiktning resulterar alltså i att köparen kan förädla sina integrations- eller 

finansiella modeller samtidigt som den kan vara en avgörande faktor för själva beslutet att 

förvärva målbolaget eller ej.134  

                                                
129 Sevenius, (2013), s. 84 f. 
130 Se bl.a. ABL 9 kap. och revisionslag (1999:1079). 
131 Sevenius, (2013), s. 78 f. 
132 Sevenius, (2013), s. 80. 
133 Sevenius, (2013), s. 73 f och Kersby, (1997/98) s. 143 f. 
134 Sevenius, (2013), s. 76 f. 
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3.2 Konsultens ansvar 

3.2.1 Tillämplig lag 
I avsnittet ovan135 har företagsbesiktningen i dess olika former som sådana beskrivits i och 

även de skäl som motiverar en köpare att uppdra en konsult att utföra en företagsbesiktning. I 

det kommande avsnittet ska istället relationen mellan uppdragsgivare och uppdragstagare 

beskrivas för att utröna vilket ansvar en konsult har i utförandet av konsultuppdraget. Till 

skillnad från vad som gäller för själva företagsöverlåtelsen, där KöpL som utgångspunkt är 

tillämplig lag, finns inte någon direkt tillämplig lag som allmänt reglerar en konsulttjänster, 

med undantag för 18 kap. HB och dess ålderdomliga bestämmelser om syssloman eller 

ombudsmans ansvar från 1734.136 Regleringen i 18 kap. HB är främst p.g.a. dess ålder 

knappast relevant137 för de frågor rörande en konsults ansvar som kan uppkomma i dagens 

samhälle.  

 I avsaknad av utförlig lagstiftning blir utgångspunkten för en konsults ansvar i 

stor utsträckning hänvisad till praxis och allmänna avtalsrättsliga principer.138 Det finns även 

en möjlighet att utröna vad som gäller enligt närliggande lagstiftning och tillämpa denna 

analogt, d.v.s. tillämpa en lag som inte är direkt tillämplig men vars underliggande 

principiella överväganden är likartade den aktuella rättsfrågan. Exempelvis är KtjL tillämplig 

på avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter rörande arbete på lösa saker, fast 

egendom eller förvaring av lösa saker.139 Den är därmed inte direkt tillämplig på immateriella 

tjänster såsom ifrågavarande konsulttjänster men av förarbetena till lagen framgår att 

analogisk tillämpning kan aktualiseras för t.ex. tekniska konsulttjänster eller till rådgivning 

besläktade tjänster.140 

 En analog tillämpning av KtjL har förespråkats av Bernitz som menar att lagen 

bygger på tidigare gällande generellande och okodifierade rättsprinciper på tjänsteområdet, 

varför dessa skulle äga motsvarande generella tillämpning. Som exempel på tjänstetyper där 

en analogisk tillämpning är lämplig framförs bl.a. utbildning och konsulttjänster, med 

                                                
135 Se avsnitt 3.1. 
136 Ramberg, C, (2005), s. 122 och Elfström & Ashton, (2012), s. 21. 
137 Jfr dock Elfström & Ashton, (2012), s. 21 och den ettåriga preskriptionsfrist för väckande av talan mot en 
sysslomans redovisning av uppdraget som stadgas i HB 18:9. 
138 Ramberg, C, (2005) s. 123. 
139 Se KtjL 1 §. 
140 Se SOU 1979:36 s. 109 f och 121 samt prop. 1984/85:110 s. 33. Jfr även prop. 2011/12:28 s. 19 f. 
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reservation för att de i stor utsträckning tvingande141 bestämmelserna i KtjL vid en analog 

tillämpning får dispositiv karaktär. En sådan tillämpning finner även visst stöd i praxis142  och 

de bedömningar som HD gjort har i doktrinen tolkats som en analog tillämpning av 42 § 

KtjL.143 

 En analog tillämpning av KtjL har däremot ansetts mindre lämplig att tillämpa i 

strikt kommersiella sammanhang p.g.a. dess konsumentskyddande aspekter.144 Hellner har i 

sammanhanget anfört att en analog tillämpning av KtjL bör vara möjlig även i kommersiella 

sammanhang i den utsträckning de principer därifrån som tillämpas analogt återfinns även i 

KöpL.145 Vilka principer som är så pass snarlika i KtjL och KöpL att de motiverar en analog 

tillämpning på kommersiella tjänsteuppdrag är dock oklart. 

 Ashton och Elfström menar att det i kommersiella sammanhang därför är 

lämpligare att göra analogier till KommL, och i viss mån även HagL, snarare än KtjL.146 

KommL är enligt dess första paragraf tillämplig på "[...] uppdrag att för en annan persons 

räkning men i eget namn sälja eller köpa lös egendom". Även här faller alltså immateriella 

konsulttjänster utanför det lagstadgade tillämpningsområdet. Enligt förarbetena ger dock 

lagen till viss del uttryck för allmänna kontraktuella rättsgrundsatser som kan tillämpas 

analogt på andra rättsförhållanden än enbart kommissionsavtal.147 

 I förarbetena till KommL anges att även HagL är "[...] utformad efter allmänna 

överväganden om vad som normalt bör gälla i kommersiella uppdragsavtal".148 En konsult 

faller regelmässigt utanför den definition av en handelsagent som återfinns i HagL 1 § men 

med beaktande av uttalandena i förarbetena till KommL borde även HagL, om än i begränsad 

omfattning, kunna vara föremål för analogier. Denna uppfattning finner även stöd i 

doktrinen149 och av HD som i rättsfallet NJA 2008 s. 24 tillämpade bestämmelserna om rätt 

till avgångsvederlag i HagL analogt när de produkter som en handelsagent sålde ansågs 

                                                
141 Se KtjL 3 §. 
142 NJA 2002 s. 644 och NJA 2013 s. 1174 där HD uttalade att "Även om konsumenttjänstlagen inte är tillämplig 
[i förevarande fall] kan också den tjäna till vägledning i vart fall när den bygger på vad som kan antas ge uttryck 
för allmänna obligationsrättsliga principer tillämpliga inom tjänsteområdet [...]. Jfr även prop. 1984/85:110 s. 
142.  
143 Bernitz, (2013), s. 118 f och Olsen, (2003/04), s. 120. 
144 Elfström & Ashton, (2012), s. 22; Ramberg, C, (2005), s. 123; Hellner, (2015), s. 93 f och Bengtsson, (2013), 
s. 46. 
145 Hellner, (2015), s. 94. 
146 Elfström & Ashton, (2012), s. 22 f. Se dock Ramberg, C, (2005), s. 123, som instämmer rörande analogier till 
KommL men förespråkar analogier till reglerna om boutredningsmän och revisorers ansvar snarare än analogier 
till HagL. 
147 Prop. 2008/09:88 s. 22. 
148 Prop. 2008/09: s. 67. 
149 Se Elfström & Ashton, (2012), s. 22 f; Bernitz (2013) s. 119 och Hellner, (2015), s. 236. 
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hamna utanför lagens tillämpningsområde. Även om det i förevarande fall var fråga om ett 

rättsförhållande som var snarlikt sådana som omfattas av HagL och HD:s avgörande därför 

inte kan anses ge ett alltför stort utrymme för analogier så visar det på att analoga 

tillämpningar förekommer och att möjligheten därtill därför inte bör förbises. 

3.2.2 Förutsättningar för konsultansvar 
Konsultens ansvar utgår generellt från en culparegel innebärandes att en konsult ansvarar för 

skada denne vållat genom att ha gjort sig skyldig till en klandervärd handling eller 

underlåtenhet. Frågan blir då om den som är föremål för oaktsamhetsbedömningen borde ha 

agerat annorlunda än som skett. Vidare är i vissa fall konsultens ansvar strikt innebärandes att 

ansvar utkrävs oberoende av om konsulten varit klandervärd. Så är fallet för information om 

faktiska förhållanden, för vilka det ställs krav om korrekt återgivning. En konsult ansvarar 

även strikt i de fall en garanti för riktigheten i ett visst råd eller viss garanti lämnas. Att så 

sker torde vara ovanligt men i förekommande fall ansvarar konsulten på objektiva grunder, 

d.v.s. oberoende av konsultens eventuella vårdslöshet. 150  

 En grundläggande förutsättning för att en konsult ska kunna göras ansvarig för 

uppkommen skada är vidare att det finns ett orsakssamband mellan uppdragstagarens 

oaktsamhet och den skada som uppdragsgivaren gör gällande. En konsults ansvar förutsätter 

således kausalitet mellan den skadebringande handlingen och den skada som uppstått.151  

 En ytterligare förutsättning för en konsults ansvar för rådgivning är att 

rådgivningen har skett inom dennes professionella sfär. Med detta menas att rådgivningen 

måste ha skett i en professionell kontext för att ansvar ska utgå. En advokat ansvarar alltså 

som huvudregel inte för rådgivning avseende frågor som inte är av juridisk natur.152 

3.2.3 Konsultens förpliktelser gentemot uppdragsgivaren 
Konsultens skyldigheter gentemot uppdragsgivaren i ett konsultuppdrag kan delas in i tre 

delar: skyldigheten att förstå under vilka förutsättningar uppdragsgivaren kommer 

tillgodogöra sig informationen eller rådet som är föremål för uppdraget, vilka metoder 

konsulten bör använda sig av för att sammanställa den relevanta informationen och råden 

                                                
150 Elfström & Ashton, (2012) s. 26 f. 
151 Elfström & Ashton, (2012), s. 154.  
152 Kleineman, (1998), s. 186 f. 
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samt på vilket sätt informationen bör förmedlas.153 Dessa kommer i den nedanstående 

redogörelsen att refereras till som omsorgsansvar för förutsättningar, metodansvar och 

pedagogiskt ansvar. 

3.2.3.1 Omsorgsansvar för förutsättnigar 
Vad som innefattas i konsultens omsorgsansvar varierar beroende av uppdragsgivarens behov 

och situation. Det är därför viktigt att konsulten försäkrar sig om att man har förstått 

uppdragsgivarens behov, eftersom konsultens informations- och rådgivning måste anpassas 

efter dessa behov. Konkret innebär det att uppdragstagaren i ett initialt skede behöver förstå 

uppdragsgivarens behov i termer av varför informationen efterfrågats, hur informationen 

prioriteras, vilka typer av beslut som uppdragstagaren kan tänkas fatta med informationen 

som underlag samt uppdragsgivarens individuella situation och kompetens. Dessa 

skyldigheter följer av allmänna principer om informationstillhandahållares omsorgsplikt.154 

Principen finns även lagfäst för särskilda yrkesgrupper, bl.a. i 5 § lag om finansiell 

rådgivning155 och i 13 § försäkringsmäklarlagen.156 Den sistnämnda bestämmelsen är sedan 

en tid tillbaka upphävd157 men har ersatts av försäkringsförmedlingslagen158 vars 5 kap 4 § 

innehåller en bestämmelse av snarlik karaktär. 

 Vad gäller omsorgsansvar för förutsättningar i utförandet av en 

företagsbesiktning menar Sevenius att rådgivaren har en skyldighet att undersöka uppdragets 

innebörd, eftersom denna ofta är den mer kunniga av de båda avtalsparterna. Denna plikt 

åligger som sagt uppdragstagaren men uppdragsgivaren är även skyldig att medverka till att 

dennes förutsättningar och behov klargörs, t.ex. genom att redogöra för varför denne är i 

behov av en företagsbesiktning och vilka målsättningar som ska uppnås genom ett förvärv av 

målbolaget. Skulle uppdragsgivaren inte medverka till att klargöra dessa omständigheter 

brister underlaget för uppdragstagarens beskrivning av uppdraget vilket kan komma att 

äventyra rådgivningens kvalitet.159   

 Blomkvist har även redogjort för omsorgspliktens omfattning i utövandet av en 

företagsbesiktning i en kommentar till KPMG-domen. Hon anför att de krav som kan ställas 

                                                
153 Ramberg, C, (2005), s. 125. Jfr Sevenius, (2013), s. 409 ff. Sevenius delar upp ansvaret i fem delar där 
metodansvaret bryts ner i en skyldighet att hantera information samt en skyldighet att anpassa rådgivningen och 
lägger till en skyldighet att dokumentera och redovisa densamma. 
154 Ramberg, C, (2005), s. 125. 
155 Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. 
156 Lag (1089:508) om försäkringsmäklare. 
157 Genom övergångsbestämmelserna till lag (2005:405) om försäkringsförmedling.  
158 Lag (2005:405) om försäkringsförmedling. 
159 Sevenius, (2013), s. 409. 
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på en konsult i detta hänseende är att denne har väl fungerande rutiner i sin verksamhet, 

eftersom en företagsbesiktning ofta innebär en genomgång av en omfattande dokumentation. 

Utöver att riskidentifiering och eventuella oklarheter ska fångas upp i en genomgång av 

grundläggande dokumentation varierar omsorgsförpliktelsens omfattning beroende av vissa 

faktorer. Ett för högt ställt krav på uppdragstagarens omsorg innebärandes att alla möjliga 

risker ska uppdagas skulle nämligen leda till att transaktionskostnaderna skulle bli orimligt 

höga och uppdragsgivaren skulle då dra sig från att utföra en besiktning. Omsorgspliktens 

gränser vad gäller riskidentifiering utgår därför från faktorer som den tid och den budget som 

finns till förfogande för uppdraget. Detta sker i praktiken ofta genom att undersökningen 

regleras i så mån att beloppströsklar uppställs, varigenom de risker som understiger 

beloppsbegränsningen undantas uppdragets omfattning.160  

3.2.3.2 Metodansvar 
Metodansvaret innebär att uppdragstagaren vid utförandet av sitt uppdrag är skyldig att följa 

uppdragsgivarens instruktioner samt utföra uppdraget fackmässigt så att det motsvarar 

uppdragsgivarens befogade förväntningar.161 Tidpunkten för bedömningen om 

uppdragstagarens kunskap når upp till fackmässiga krav är tidpunkten för uppdragets 

utförande. Uppdragstagaren är alltså inte skyldig att ha kunskap om annat än den fackkunskap 

som gällde när uppdraget utfördes.162 Till skillnad från vad som gäller för materiella tjänster 

ansvarar uppdragstagaren i regel alltså inte för att ett visst resultat uppnås utan endast för att 

ett åtagande att eftersträva bästa möjliga resultat.163 Detta illustreras bl.a. i NJA 1987 s. 692 

som rörde en värderingsmans värdering av en fastighet. HD uttalade i domskälen att 

"Betydande avvikelser mellan värderingsmannens uppskattning och vad som i efterhand visar 

sig vara fastighetens faktiska värde måste tillåtas utan att en värderingsman kan anses ha 

förfarit försumligt".164 Krav ställs alltså på att uppdraget utförs i enlighet med de krav som 

skäligen kan ställas på en yrkesutövare av aktuellt slag, inte på vad ett senare faktiskt utfall 

visar sig bli.165 

 Metodansvaret är särskilt framträdande i utförandet av företagsbesiktningar 

eftersom själva syftet med en företagsbesiktning inte är att uppnå ett konkret resultat utan just 

                                                
160 Blomkvist, (2011/12), s. 306 ff. Jfr Kersby, (1997/98), s. 156. 
161 Ramberg, C, (2005), s. 126. 
162 Elfström & Ashton, (2012), s. 91 f. 
163 Elfström & Ashton, (2012), s. 87 och Ramberg, C, (2005), s. 126. Jfr NJA 1957 s. 621 där en jurist ansågs ha 
brustit i sitt metodansvar genom att inte uppmärksamma en inom det aktuella rättsområdet central lärobok. 
164 NJA 1987 s. 692, på s. 703. 
165 Jfr Kleineman, (1998), s. 190. 
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att genom en god fackmässig metod söka identifiera risker med det eventuella förvärvet 

utifrån uppdragsgivarens instruktioner.166 Vidare innebär metodansvaret en skyldighet att 

hantera information samt en skyldighet att lämna information. Vilken information 

uppdragstagaren är skyldig att hantera får oftast avgöras med utgångspunkt i uppdragets 

definition i uppdragsavtalet. Beroende av hur uppdraget definieras omfattar konsultens ansvar 

en bredare eller smalare skyldighet att inhämta information, vilket kan avgöras utifrån vad 

som är möjligt och lämpligt i det enskilda fallet.167 

3.2.3.3 Pedagogiskt ansvar 
Den sista huvuddelen av konsultens förpliktelser i förhållande till uppdragsgivaren är det 

pedagogiska ansvaret (också kallat den pedagogiska plikten). Den innebär i korthet att 

uppdragstagaren är skyldig att förmedla den information eller det råd som uppdraget avser till 

uppdragsgivaren på ett sätt som gör att denne förstår och kan tillgodogöra sig 

informationen.168 Annorlunda uttryckt innebär den en skyldighet för uppdragstagaren att i 

vissa lägen utbilda uppdragsgivaren. Ett rättsfall som det ofta hänvisas till för att bevisa 

förekomsten av det pedagogiska ansvaret i svensk rätt är NJA 1994 s. 532. Rättsfallet rörde en 

provningsanstalt och dess verksamhet rörande gradering av tygers ljuskänslighet. 

Provningsanstalten hade till en uppdragsgivare förmedlat ett förvisso korrekt mätresultat men 

på grund av att den skala enligt vilket tygens ljuskänslighet graderades var svårtolkad ålade 

HD provningsanstalten en skyldighet att förmedla informationen på sådant sätt att 

uppdragsgivaren kan dra riktiga slutsatser av resultatet.169  

 I förhållande till konsultens ansvar i en företagsundersökning kan det 

pedagogiska ansvaret brytas ner i tre bitar: konsulten ska lämna korrekt och tillräcklig 

information, konsulten ska informera om riskerna med rådgivningen och slutligen ska 

konsulten säkerställa att uppdragsgivaren verkligen förstått innebörden av den information 

och/eller de rekommendationer som lämnats.170 Vad gäller en besiktningsmans ansvar har HD 

i rättsfallet NJA 2001 s. 269 slagit fast att "I ett besiktningsuppdrags natur ligger normalt att 

besiktningsmannen har en informationsplikt, som innebär att resultatet av uppdraget skall 

redovisa för uppdragsgivaren på ett sätt som denne kan tillgodogöra sig och som tillåter 

                                                
166 Jfr Kersby, (1997/98), s. 156. 
167 Sevenius, (2013), s. 410 f. 
168 Ramberg, C, (2005), s. 128. 
169 NJA 1994 s. 532, på s. 542. 
170 Sevenius, (2013), s. 411. 
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honom att dra rimliga och korrekta slutsatser av resultatet".171 Utöver krav på kunnighet och 

erfarenhet ställs alltså krav på att en konsult även ska vara pedagogisk och informativ.172 

3.2.4 Bedömningen av konsultens ansvar 
Bedömningen av konsultens ansvar utgår från den norm som konsulten påstås ha åsidosatt. 

Bedömningen har sin grund i metodansvaret som presenterats ovan173 eftersom 

vållandebedömningen ofta är komplicerad avseende konsulter.174 Den norm som i första hand 

är relevant som utgångspunkt för konsultens eventuella brott mot densamma är det 

aktsamhetskrav som parterna avtalat ska gälla.175 Uppdragsavtalet mellan uppdragsgivaren 

och uppdragstagaren är därför en central handling i en företagsbesiktnings förstadier eftersom 

den bestämmer besiktningsarbetets omfattning och hur det ska utföras. Det är därför av stor 

betydelse att uppdragsavtalet utformas med omsorg, eftersom det varken finns någon 

vedertagen standard eller direkt tillämplig lag för utförandet av företagsbesiktningar.176 

Istället måste uppdragsgivaren och uppdragstagaren själva bestämma villkoren för varje 

specifikt uppdrag.177  

 Om aktsamhetskravet inte klart framgår av parternas avtal faller domstolen 

tillbaka på olika tolkningsverktyg såsom innehållet i lagar, analogier till närliggande 

lagstiftning och rättspraxis. Särskild vikt fästs även vid de yrkesetiska regler som reglerar 

vissa yrkesutövare, såsom advokater178 och revisorer.179 För advokater spelar innehållet i 

vägledande regler om god advokatsed därmed en central roll och likaså är FAR:s 

rekommendationer i etikfrågor ett viktigt tolkningsverktyg för revisorer.180 Efter att ha 

fastställt den relevanta normen för konsulten i fråga blir nästa steg i domstolens bedömning 

ifall konsultens agerande varit allvarlig nog för att betraktas som oaktsamt.181  

                                                
171 NJA 2001 s. 269, på s. 272. 
172 Sevenius, (2013), s. 412 f. 
173 Se avsnitt 3.2.3.2. 
174 Kleineman, (1998), s. 189. 
175 Jfr NJA 1992 s. 502 
176 Jfr avsnitt 3.2.1. 
177 Sevenius (2013) s. 208 f. 
178 Här kan hänvisas till Advokatsamfundets disciplinnämnds avgörande 133/2009 där det konstaterades att en 
advokats begränsning av skadeståndsansvar under dennes obligatoriska försäkringsskydd inte var förenligt med 
god advokatsed. 
179 Elfström & Ashton, (2012), s. 28 f och Kleineman, (1998), s. 179. 
180 Jfr även lagstadgad skyldighet för revisorer iaktta god revisorssed i 19 § revisorslag (2001:883) och för 
advokater i RB 8 kap. 4 §. 
181 Kleineman, (1998), s. 189 och Elfström & Ashton, (2012), s 28. 
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 När domstolen bedömer såväl aktsamhetskravet som ifall konsulten agerande 

varit tillräckligt allvarligt för att denne ska anses ha varit oaktsam gör den det utifrån en 

helhetsbedömning. Det har inte redogjorts för någon uttömmande uppräkning av vilka 

omständigheter som är relevanta för helhetsbedömningen i doktrinen. Omständigheter såsom 

risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att förebygga skaderisken och 

konsultens möjlighet att förutse en sådan risk anges dock som exempel.182 Bedömningen 

måste dock ofta individualiseras utifrån varje enskild yrkesgrupp eftersom olika sorters 

konsulters arbetsmetoder väsentligen skiljer sig från varandra. En gemensam måttstock blir 

därför ofta en omöjlighet till förmån för en individuell bedömning av yrkesgruppens specifika 

ansvar.183 En sådan individuell faktor torde vara att en konsult utger sig från att vara specialist 

inom ett visst område och att det därigenom ställs särskilt höga krav på metodansvaret inom 

specialistområdet. Vad gäller besiktningskonsulter i större organisationer som t.ex. advokaters 

och revisorers specialistansvar har det dock anförts att det inte ligger för handen, eftersom 

dessa snarare är att anses som utpräglade generalister. I de fall det behövs specialistrådgivning 

anlitas sådan kompetens externt.184 

3.3 Konsultens friskrivningar i utförandet av 
företagsbesiktningar 
En konsult som sysslar med informations- och rådgivning har ofta begränsade materiella 

tillgångar som kan realiseras för att täcka ett eventuellt skadeståndsanspråk. Konsulten är 

därför huvudsakligen hänvisad till två sätt varigenom ansvaret kan begränsas: genom 

friskrivningar och genom tecknandet av ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringar är dock sällan 

heltäckande och självrisken är ofta hög. Samtidigt ställer rättsordningen enligt vad som 

beskrivits ovan höga krav på fackmässighet för konsulter och det skadeståndsansvar som 

aktualiseras uppgår ofta till omfattande belopp.185 Konsulter har därför ett befogat intresse av 

att tydligare kunna bedöma sin riskexponering mot kontraktsparten genom användandet av 

friskrivningsklausuler.186  

                                                
182 Elfström & Ashton, (2012), s. 28 f. Jfr Ramberg, C, (2005), i förhållande till relevanta omständigheter för 
metodansvar och fackmässighet. 
183 Kleineman, (1987), s. 513 och Elfström & Ashton, (2012), s. 28. 
184 Sevenius, (2013), s. 422 not. 41. Jfr dock Kersby, (1997/98), s. 155 "[...] de i sin egenskap av juridiska 
experter har ett ansvar präglat av de specialistkunskaper en advokat förutsätts ha". 
185 Se avsnitt 3.2.  
186 Ramberg & Ramberg, (2016), s. 253 och Elfström & Ashton, (2012), s. 76 och 81 f.  
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 För konsulter är särskilt två typer av friskrivningar av relevans: friskrivningar 

som indirekta friskrivningar genom preciseringar av uppdragets omfattning och klausuler 

begränsar konsultens ansvar till ett visst belopp.187 Den förstnämnda kategorin brukar inte 

räknas till en strikt definition av friskrivningar men hör i regel till friskrivningar i de fall ett 

villkor innebär att en kontraktsenlig prestation inte håller normal standard eller annars 

uppfyller berättigade krav.188 Beloppsbegränsningar innebär att konsultens skadeståndsansvar 

begränsas till ett visst takbelopp. För att bedöma om ett sådant takbelopp är skäligt är 

konsultens möjlighet till ansvarsförsäkringar av central betydelse.189 En rimlig utgångspunkt 

för hur högt detta belopp måste vara för att inte riskera att åsidosättas med stöd av 36 § AvtL 

är det belopp som motsvarar den högsta ersättning som konsultens ansvarsförsäkring 

föreskriver.190 Vidare gäller specifikt för revisorer och advokater att de har en skyldighet att 

teckna obligatorisk ansvarsförsäkring. En beloppsbegränsning under det obligatoriska 

försäkringsbeloppet borde i regel undvikas för att inte bli föremål för jämkning enligt 36 § 

AvtL.191 Även för konsulter generellt torde gälla att beloppsbegränsningar under tillgänglig 

ansvarsförsäkring normalt inte accepteras och att en konsult därför gör klokt i att sätta en 

beloppsbegränsning uppgående till åtminstone ansvarsförsäkringens storlek.192  

 En indirekt friskrivning görs genom att konsulten i uppdragsavtalet eller i den 

slutprodukt, ofta i form av en rapport, som levereras beskriver de ramar inom vilka uppdraget 

utförts. Genom att konsulten beskriver vad denne anser att den åtagit sig att göra och inte göra 

bidrar till att uppdragstagaren får svårare att motivera varför uppdragsgivarens råd utanför 

dessa ramar bör vara ansvarsgrundande.193 Exempel på avgränsningar av uppdragets 

omfattning är att konsulten preciserar vilket informationsunderlag denne använt i utförandet 

av uppdraget, vad denna faktiskt åtagit sig att utföra samt vilka riskfaktorer som hänför sig till 

de bedömningar som gjorts.194 En sådan precisering av uppdraget bör vara att föredra framför 

                                                
187 Elström & Ashton, (2012), s. 76 ff. 
188 Sandgren m.fl., (1995), s. 342. 
189 C. Ramberg, (2010/11), s. 930 och Ramberg, C, (2005), s. 132. Jfr Kleineman, (1998), s. 206. 
190 Elfström & Ashton, (2012), s. 78 f.  
191 Ramberg, C, (2005), s. 132 och Sevenius, (2013), s. 242. För en genomgående analys gällande advokats 
friskrivningar understigandet det belopp som maximalt utgår enligt dennes obligatoriska ansvarsförsäkring se 
examensarbetet Sandy, "Advokatens rådgivaransvar vid privata M&A-transaktioner - Särskilt om 
beloppsbegränsningsklausuler". 
192 Sevenius, (2013), s. 242. 
193 Ramberg, C, (2005), s. 132 och Elfström & Ashton, (2012), s. 79. 
194 Elfström & Ashton, (2012), s. 81. 
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generellt hållna friskrivningar och i mindre utsträckning bli föremål för dold- och/eller öppen 

avtalskontroll.195 

 Friskrivningars relevans i konsultens utförande av företagsbesiktningar kommer 

in i bilden genom att konsulten ofta försöker införliva begränsningar av sitt ansvar direkt i 

uppdragsbrevet eller genom att hänvisa till sina allmänna villkor. Utgångspunkten för 

begränsningar av konsultens ansvar är dock att dessa lämpligen görs genom klargöranden och 

restriktioner i uppdragets omfattning. En uppdragsgivare har ofta bilden av att en 

företagsundersökning utgör en garanti för avsaknaden av riskfaktorer förutom de som anges 

identifieras i besiktningen. Uppdragstagaren har därmed i regel en högre förväntan, samtidigt 

som uppdragsgivaren kan ha en lägre förväntan, på uppdragets omfattning och resultat än vad 

uppdraget faktiskt omfattar. Det är detta s.k. förväntansgap som därmed bör minskas genom 

öppen kommunikation och explicita avtalsregleringar.196 En väl formulerad 

uppdragsbeskrivning, en väl utförd och dokumenterad besiktning i kombination med en 

välskriven och tydlig rapport leder därmed till att konsultens tydliggör vad uppdraget omfattar 

samt hur det har utförts och kan därmed anses utgöra den bästa sortens "friskrivning".197 

Exempel på olika mindre lämpliga försök till friskrivningar som snarare urholkar en 

företagsbesiktnings upplevda kvalité än fyller en reell funktion är friskrivningar som 

förbehåller ansvar med hänvisning till uppdragets natur, informationen och analysernas 

karaktär, besiktningsarbetets förutsättningar och informationens kvalitet.198 

 Den kanske viktigaste metod genom vilken en konsult kan begränsa sitt ansvar i 

en företagsbesiktning är alltså genom att precisera uppdragets omfattning så att det tydligt 

framgår vad konsulten anser att uppdraget omfattar. Detta sker i praktiken ofta i 

företagsbesiktningens besiktningsplan, vilken är en del av den dokumentation som 

tillsammans med uppdragsbrevet och konsultens allmänna villkor konstituerar parternas avtal. 

En sådan begränsning får däremot inte avse avtalsförpliktelser som uppdragsgivaren med fog 

förutsatt skulle ingå i uppdraget.199 Andra friskrivningar som används i samband med 

företagsbesiktningar är ansvarsbegränsningar, skadebegränsningar och beloppsbegränsningar. 

En ansvarsbegränsning syftar till att direkt begränsa konsultens ansvar medan en 

skadebegränsning begränsar ansvaret till vissa skadetyper medan beloppsbegränsningar utgörs 

                                                
195 Se avsnitt 2.5. Jfr Kleineman, (1998) s. 205; Kersby, (1997/98) s. 159 och Ramberg & Ramberg, (2016), s. 
253. 
196 Sevenius, (2013), s. 210 och s. 479 ff.  
197 Sevenius, (2013), s. 210. 
198 Sevenius, (2013), s. 238. 
199 Sevenius, (2013), s. 208 och s. 423. 
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av ett maximalt belopp för vilket konsulten ansvarar. I förhållande till beloppsbegränsningar 

kan KPMG-domen nämnas. En del av den tvist som var föremål för skiljenämndens prövning 

var huruvida en revisionsbyrås beloppsbegränsning till två gånger det erlagda arvodet var att 

anse som skälig. Skiljenämnden jämkade beloppsbegränsningen med stöd av 36 § AvtL och 

fastställde en skälig beloppsbegränsning till 20 gånger det erlagda arvodet.200  Skiljenämnden 

angav även att ett intervall om 10-25 gånger uppburet arvode som utgångspunkt utgör en 

skälig beloppsbegränsning i utförandet av finansiell företagsbesiktning.201 

3.4 Sammanfattande analys 
Användandet av företagsbesiktningar har blivit ett allt vanligare inslag i samband med 

företagsförvärv. Den potentiella köparen utför besiktningen i syfte att få en rättvisande bild av 

målbolaget innan beslut om eventuell investering tas samtidigt som det omständigheter som 

upptäcks i en företagsbesiktning kan ge köparen ett förhandlingstaktiskt överläge. 

Besiktningen syftar även till att identifiera de risker som finns med besiktningen mot 

bakgrund av det dispositiva köprättsliga felansvaret och hur dessa bör fördelas.202 Till de 

företagsbesiktningar som huvudsakligen används brukar legala-, affärsmässiga- och 

finansiella företagsbesiktningar räknas. Dessa syftar till att identifiera de risker som är 

förenade med målbolagets verksamhet och undersökningen görs utifrån t.ex. centrala 

leverantörsavtal, målbolagets affärsplan eller finansiella nyckeltal, beroende av vilken sorts 

undersökning som företas.203 

 På det uppdragsförhållande som uppstår mellan konsulten och uppdragsgivaren 

finns inte någon direkt tillämplig lagstiftning förutom föråldrade regler om sysslomans ansvar 

i 18 kap HB. Det har anförts att en rad lagar, från KtjL till KommL och HagL, bör kunna 

tillämpas analogt på konsultuppdraget. Den förstnämnda har ansetts olämplig i kommersiella 

sammanhang p.g.a. dess konsumentskyddande aspekter med möjligt undantag för de allmänna 

principer som det ges uttryck för i både KtjL och KöpL. De två sistnämnda har på grund av 

avtalstypernas speciella karaktär inte heller kunnat tillerkännas någon central betydelse, varför 

direkt som analogt tillämplig lagstiftning i huvudsak saknas.204 

                                                
200 KPMG-domen, s. 42 ff. 
201 KPMG-domen, s. 42. Se även C. Ramberg, (2010/11), s. 929 f. 
202 Se avsnitt 3.1.1. 
203 Se avsnitt 3.1.2. 
204 Se avsnitt 3.2.1. 
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 För att en konsult ska göras ansvarig för en uppkommen skada ställs ett antal 

grundläggande krav upp. Det ska vara fråga om ett orsakssamband mellan den uppkomna 

skadan och konsultens skadebringande handling samtidigt som konsulten ska agerat 

klandervärt i förhållande till en åsidosatt norm. Konsultens närmare förpliktelser gentemot sin 

avtalspart är i huvudsak tre: en skyldighet att förstå uppdragsgivarens förutsättningar, vilka 

metoder konsulten bör använda i utförandet av uppdraget samt på vilket sätt uppdraget ska 

levereras.205 Konsulten måste alltså sätta sig in i uppdragsgivarens behov och utforma 

uppdraget utifrån detta.206 Samtidigt är konsulten skyldig att utföra uppdraget i enlighet med 

en fackmässig metod. Med det menas att konsulten är förpliktigad att eftersträva bästa möjliga 

resultat men inte att uppnå ett specifikt resultat. Detta gäller särskilt i utförandet av 

företagsbesiktningar eftersom konsultens uppdrag inte ska förstås så att konsulten garanterar 

att ett målbolag utöver de risker som redovisas är riskfritt, utan att konsulten med hjälp av en 

god fackmässig metod försökt identifiera sådana risker.207 Slutligen har konsulten inte bara en 

skyldighet att förmedla korrekta råd eller korrekt information utan även ett ansvar för att 

uppdragsgivaren förstår dess innebörd. Detta exemplifierades i NJA 2001 s. 269 en 

provningsanstalt trots ett korrekt förmedlat mätresultat blev skadeståndsskyldigt för att 

mätresultatet presenterats på ett svårförståeligt vis.208 

 För att avgöra om en konsult ansvarar för en uppkommen skada utgår 

bedömningen från den norm konsulten anses ha åsidosatt. Denna norm kan vara dispositiv 

lagstiftning men eftersom sådan saknas för kommersiella konsulter blir den avtalsstadgade 

aktsamhetsnormen av betydelse. Om denna inte framgår av avtalet görs bedömningen genom 

en helhetsbedömning med beaktande av bl.a. närliggande lagstiftning och rättspraxis, samt de 

eventuella yrkesetiska regler som gäller för bl.a. advokater och revisorer. Konsultens 

agerande bedöms därefter mot den fastslagna aktsamhetsnormen och är konsultens avvikelser 

allvarliga nog blir denne ansvarig.209 

 Konsulter har ett befogat intresse av att skydda det stränga ansvar som åligger 

dem enligt dispositiv rätt genom användandet av ansvarsförsäkringar och/eller friskrivningar. 

De typer av friskrivningar som är särskilt viktiga för en konsult är indirekta friskrivningar 

innebärandes att konsulten preciserar sitt ansvar samt beloppsbegränsningar. Vid 

bedömningen av om en beloppsbegränsning är oskälig blir konsultens försäkringsmöjligheter 
                                                
205 Se avsnitt 3.2.3. 
206 Se avsnitt 3.2.3.1. 
207 Se avsnitt 3.2.3.2. och avsnitt 3.1.1. 
208 Se 3.2.3.3. 
209 Se 3.2.4. 
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av central betydelse. Preciseringar av konsultens ansvar görs rimligen i den rapport som 

konsulten lämnar samt i uppdragsavtalet.210 Detsamma gäller även i utförandet av en 

företagsbesiktning där uppdragstagares primära verktyg för att begränsa sitt ansvar sker 

genom preciseringar och avgränsningar, genom vilka uppdragstagaren redogör för vad denne 

ansett omfattats av uppdraget. En annan sorts friskrivning som används är 

beloppsbegränsningar. Vad gäller bedömandet av beloppsbegränsningar beror dessa från fall 

till fall men i KPMG-domen ansågs att en beloppsbegränsning uppgående till 2 ggr 

uppdragets arvode var oskälig begränsningen jämkades därför till 20 ggr uppdragets 

arvode.211 

 

                                                
210 Se avsnitt 3.3. 
211 Se avsnitt 3.3. och 4.4. 
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4 Friskrivningar och grov vårdlöshet 

4.1 Inledning 
I uppsatsens inledande kapitel presenterades friskrivningsklausuler i kommersiella 

avtalsrelationers roll i den svenska rättsordningen i kombination med en redogörelse för de 

begränsningar rättsordningen ställer upp mot densamma.212 Sedan presenterades 

företagsbesiktningen som företeelse i svensk rätt och de bakomliggande syften som motiverar 

dess användande presenterades.213 Vidare redogjordes för konsulters mångfacetterade ansvar i 

förhållande till sin kontraktspart och avslutningsvis redogjordes för konsultens friskrivningar, 

särskilt i utförandet av en företagsbesiktning. En fråga som ännu inte behandlats är hur 

rättsordningen bör se på en avtalsparts friskrivningar när denne varit grovt vårdslös. Frågan 

har kommit att splittra doktrinen i två rättsteoretiska läger och det är dessa som 

framställningen kommer att redogöra för nedan. Vad gäller konsultens friskrivning från 

ansvar i utförandet av en företagsbesiktning vid grov vårdslöshet är domstolspraxis obefintlig. 

Därför kommer avtalsparternas intressen identifieras, systematiseras och värderas i syfte att 

utröna vilka omständigheter som borde beaktas av HD vid en eventuell framtida prövning.  

 Ett rättsfall som berör den diskussion om hur rättsordningen bör behandla frågan 

om friskrivningars giltighet i kommersiella förhållanden där den part som friskrivit sig från 

ansvar förfarit grovt vårdslöst är NJA 1998 s. 390.214 Tvisten rörde ett svenskt företag som 

sänt diamanter med Posten till ett utländskt företag. När försändelsen kom fram till det 

utländska företaget fanns diamanterna inte kvar. Det utländska bolaget fick därför ersättning 

ur sin försäkring. På grund av datumet på en tidning som istället låg i paketet kunde det 

konstateras att diamanterna hade försvunnit efter det att Posten tagit hand om försändelsen, 

innebärandes att diamanterna måste stulits av någon som Posten bar principalansvar för. 

Försäkringsbolaget som betalat ut ersättning kom därför att föra regresstalan mot Posten och 

yrkade ersättning för den utbetalda försäkringsersättningen. En rättsfråga som uppkom i målet 

av relevans för framställningen var giltigheten av en Posten gjord friskrivning. Försändelsen 

                                                
212 Se kapitel 1. 
213 Se avsnitt 3.1. 
214 Notera att målet rörde frågan om Postens ansvar för anställds uppsåtliga och brottsliga gärning samt rör 
transporträttens område. Rättsfallet har dock använts som grund för en generell princip mot möjligheten att 
friskriva sig från grov vårdslöshet, se bl.a. Bernitz, (2013), s. 103 ff. 
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som skickats var nämligen en s.k. assurerad försändelse vilken Posten enligt 

ansvarsbegränsningen ansvarade för upp till assuransbeloppet om 10 000 kr. 

 HD:s majoritet konstaterade att det i svensk rätt finns en huvudregel av den 

innebörden att "[...] den som mot ersättning tar emot egendom för befordran, förvaring eller 

annat ändamål inte kan friskriva sig från ansvar för skadegörelse, stöld eller andra 

kontraktsbrott som begås av mottagaren eller hans arbetstagare och inte heller för skador på 

egendomen som dessa förorsakar av grov vårdslöshet". Domstolen uppmärksammade dock att 

avsteg från huvudregeln kan göras med beaktande av parternas försäkringsmöjligheter, om 

friskrivningens konsekvens enbart blir att försäkringsgivarens regressrätt inskränks. Efter en 

samlad bedömning fann HD:s majoritet att sådana skäl inte var starka nog för att motivera ett 

undantag från den huvudregel som citerats ovan. Ansvarsfriskrivningen förklarades därför 

ogiltig. 

 Sedan domen avkunnades har NJA 1998 s. 390 varit föremål för debatt och 

kritik i doktrinen. Först ut var Hellner som i en rättsfallskommentar215 riktade skarp kritik mot 

bl.a. HD:s tolkning av de rättskällor som lades till grund för den huvudregel som beskrivits 

ovan. Domen i allmänhet och frågan om hur rättsordningen ska se på friskrivningar och grov 

vårdslöshet har sedan dess varit en fråga som varit föremål för debatt i doktrinen utan att 

någon egentlig konsensus i frågan har uppnåtts.216 Det kommande kapitlet syftar därför till att 

redogöra för vad som menas med grov vårdslöshet enligt svensk rätt och vilken inverkan dess 

eventuella existens har på upprätthållandet av friskrivningsklausuler av olika slag. 

4.2 Grov vårdslöshet 
Innan en redogörelse för förhållandet mellan friskrivningar och grov vårdslöshet låter sig 

göras är det nödvändigt att först ha en viss förståelse för vad såväl friskrivningar som grov 

vårdslöshet är för något. Friskrivningars användande och funktion har redogjorts för ovan.217 

Detta avsnitt kommer därför försöka beskriva grov vårdslöshet som begrepp inom svensk rätt 

i syfte att underlätta förståelsen för dess relevans i förhållande till friskrivningsklausuler. 

 Vad som menas med begreppet grov vårdslöshet definieras olika beroende på 

vilket rättsområde och vilken kontraktstyp som vårdslöshetsbedömningen utgår ifrån. Vad 

                                                
215 Hellner, (1998/99), s. 150. 
216 Se bl.a. J. Ramberg,(1999), s. 383 ff.; Lundmark, (1996), s. 138 ff.; Bernitz, (2013), s. 103 ff.; Johansson, 
(2015/16) s. 50 ff.; Lindskog, (2015), s. 305 ff.; Ramberg & Ramberg, (2016), s. 257 ff. och Adlercreutz & 
Gorton, (2010), s. 116 ff. 
217 Se kapitel 2. 
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som är vårdslöst och/eller grovt vårdslöst inom ett visst område behöver inte nödvändigtvis 

vara det på ett annat.218 För en vanlig vårdslöshetsbedömning finns ofta vissa branschnormer 

eller liknande att utgå ifrån och med utgångspunkt i dessa avgöra om ett agerande varit 

vårdslöst av normalgraden. Sådana gemensamma riktmärken saknas dock för 

gränsdragningen mellan vad som är grovt vårdslöst och vad som är vårdslöst av 

normalgraden. Trots att det i den civilrättsliga teorin gjorts ansträngningar för att urskilja 

sådana gemensamma riktlinjer har slutsatsen blivit att det inte gått att finna en gemensam ram 

för bedömandet av grov oaktsamhet.219  

 Som ett generellt riktmärke för vad som utgör grov vårdslöshet brukar 

framhållas att det ska vara fråga om ett medvetet risktagande.220 HD uttalade dock i NJA 1992 

s. 130 att grov culpa innebär en kvalificerad avvikelse från normal aktsamhet och behöver 

således inte innefatta ett medvetet risktagande. HD slog vidare fast att försäkrings- och 

skadeståndsrätten utgår från en strängare norm medan strängheten är mindre i den 

kommersiella avtalsrätten, vilket motiverar att andra kvalificerade avvikelser från normal 

aktsamhet än medvetna risktaganden även kan utgöra grovt vårdslöshet.221 Det har även 

slagits fast att i ett yrkesmässigt förhållande, där arbetet utfördes i en lokal i vilken värdefull 

egendom förvarades och risken för brand var uppenbar, leder en underlåtenhet att vidta 

skyddsåtgärder till en grovt vårdslös underlåtenhet.222 Grov vårdslöshet borde därför kunna 

omfatta även andra situationer än där skadevållaren orsakat en skada genom ett medvetet 

risktagande men det bör likväl vara fråga om allvarliga avsteg från den normala 

aktsamhetsnormen för att vårdslösheten ska kvalificeras som grov. 

4.3 Den grova vårdslöshetens relevans för kontroll 
av friskrivnignskausuler 
Historiskt har rättsordningen utövat kontroll över friskrivningar mot grov vårdslöshet som en 

fråga om genombrott enligt ett binärt synsätt; föreligger grov vårdslöshet faller friskrivningen 

och om grov vårdslöshet inte föreligger står den sig.223 Denna utgångspunkt har, framförallt 

                                                
218 Kleineman, (2011), s. 642 f, Jfr avsnitt 3.2.4. 
219 Johansson, (2015/16), s. 21 och Radetzki, (2014), s. 142 f och s. 146. Jfr även NJA 1992 s. 130, särskilt s. 137 
f. 
220 Jfr Radetzki, (2014), s. 142 f. 
221 NJA 1992 s. 130, på s. 137. 
222 NJA 1996 s. 118, på s. 128.  
223 C. Ramberg, (2010/11), s. 928.  
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sedan införandet av 36 § AvtL, kritiserats för att vara stelbent och opraktisk.224 Samtidigt 

anses en sådan hållning vara i sin ordning och försvaras av andra.225 Två metoder för kontroll 

av friskrivningar med anledning av skadevållarens grova vårdslöshet har således ställts upp. 

Den ena innebär att det över huvud taget inte är möjligt att friskriva sig från grov vårdslöshet 

(innefattandes även uppsåtligt handlande) samtidigt som förekomsten av eventuell grov 

vårdslöshet är avgörande för klausulens giltighet. Den andra utgår från en helhetsbedömning 

med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet och att dessa ibland kan 

motivera en friskrivning från grov vårdslöshet. Nedan ska det redogöras för vilka belägg som 

finns för respektive uppfattning. 

4.3.1 Genombrottsparadigmet 
Som beskrivits ovan har den eventuella förekomsten av grov vårdslöshet historiskt ansetts 

angörande för om en friskrivningsklausul ska åsidosättas eller inte. Detta s.k. 

genombrottsparadigm226 utgår från att det inom svensk civilrätt råder en allmän okodifierad 

princip om att det inte med bindande verkan går att friskriva sig från ansvar för skada som 

vållats genom grov vårdslöshet.227 En sådan hållning har motiverats med att det vore stötande 

om rättsordningen upprätthöll en parts friskrivning samtidigt som denne agerat klandervärt, 

eftersom en avtalspart då kan agera oaktsamt utan att riskera skadeståndsansvar.228 En 

konsekvens därav blir att den subjektiva bedömningen av skadevållarens agerande gentemot 

den i det aktuella fallet gällande aktsamhetsnormen blir central för bedömningen.229 Eftersom 

principen stadgar att friskrivningar inte är giltiga om skadan vållats genom grov vårdslöshet 

blir det även av relevans att kvalificera skadevållarens vårdslöshet som grov, vilket ofta är 

svårt.230 Skulle skadevållaren anses ha vållat skadan genom grov vårdslöshet blir 

konsekvensen av detta att en eventuell friskrivning åsidosätts med stöd av 36 § AvtL.  

 Inom den i den kommersiella avtalsrätten finns visst stöd för uppfattningen att 

det inte är möjligt att friskriva sig från ansvar för skada vållad genom grov oaktsamhet, 

                                                
224 SOU 1974:83, s. 178; Ramberg & Ramberg, (2016), s. 257 f.; J. Ramberg, (1999), s. 383 ff. och Hellner, 
(1998/99), s. 150 ff. 
225 Hellner, (2016), s. 218 och s. 246 och Bernitz, (2013), s. 103 ff. och 170 f. Jfr Blomkvist (2011/12) s. 309 f. 
och Sevenius, (2013), s. 422 ff. 
226 Begreppet hämtat från Johansson, (2015/16), s. 53 och Lindskog, (2015), s. 306. 
227 Bernitz, (2013), s. 96; Johansson, (2015/16), s. 53; Lundmark, (1996), s. 133 ff.; Lindskog, (2015), s. 309; 
Ramberg & Ramberg, (2016), s. 257 f.; SOU 1974:83 s. 167 f och prop. 1973:138 s. 137 f. 
228 Bernitz, (2013), s. 103. Jfr Ramberg & Ramberg, (2016), s. 267 
229 Se avsnitt 3.2.4. 
230 Se avsnitt 4.2. 
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uttryckt i lagstiftning, kodifierade principsamlingar och i praxis. Nedan kommer dessa 

rättskällor att redogöras för samt dess tillämplighet på den kommersiella avtalsrätten i stort. 

 De uttryckliga bestämmelser i svensk lag som begränsar en kommersiell 

avtalsparts möjlighet att friskriva sig från ansvar vid grov vårdslöshet återfinns främst inom 

transporträttslig speciallagstiftning. Inom transporträtten är ansvarsregleringen huvudsakligen 

tvingande231 till kundens förmån varför vissa begränsningar i transportörers möjlighet att 

friskriva sig är motiverade.232 I 9 kap. 4 § SjöL stadgas att den som visas själv ha vållat en 

skada uppsåtligen eller av grov vårdslöshet och med insikt att sådan skada sannolikt skulle 

uppkomma inte har rätt att begränsa sitt ansvar.  

 Det ovan beskrivna ger uttryckligt stöd för att en transporträttslig princip mot 

möjligheten att friskriva sig från ansvar för skada som vållats genom grov vårdslöshet, vilket 

även bekräftats av HD i NJA 1998 s. 390 som beskrivits ovan. Eftersom transporträtten är en 

viktig kontraktstyp inom den kommersiella kontraktsrätten har principen ansetts stödja 

uppfattningen att den även gäller för den kommersiella avtalsrätten i stort.233 

 Även i kodifierade principsamlingar återfinns visst stöd för ståndpunkten att det 

inte går att friskriva sig från grov vårdslöshet. I DCFR anges att ett avtalsvillkor som syftar 

till att exkludera eller begränsa skadeståndsansvaret för personskador "[...] caused 

intentionally or by gross negligence is void".234 Vidare anges att avtalsvillkor som begränsar 

en parts ansvar för underlåtenhet att prestera enligt avtalet, även om villkoret är giltigt och 

annars effektivt, inte får åberopas om ett sådant åberopande står i strid med "good faith and 

fair dealing".235 Denna uppfattning finner dock inte stöd i varken PECL eller i UPICC. I 

PECL anges att påföljder för avtalsbrott får exkluderas eller begränsas "[...] unless it would be 

contrary to good faith and fair dealing to invoke the exclusion or restriction".236 I UPICC 

anges i att en klausul som begränsar eller exkluderar en parts underlåtenhet eller ger parten 

rätt att "[...] render performance substantially different from what the other party reasonably 

excepted may not be invoked if it would be grossly unfair to do so, having regard to the 

purpose of the contract".  

 DCFR kan därför till viss del sägas stödja uppfattningen att friskrivningar från 

grov vårdslöshet inte är möjlig. Principen verkar dock vara begränsad till friskrivning från 

                                                
231 Se bl.a. SjöL 13:4. 
232 Johansson, (2015/16), s. 54. 
233 Johansson, (2015/16), s. 55. 
234 DCFR III.- 3:105 (1). 
235 DCFR III.- 3:105 (2). 
236 PECL art. 8:109. 
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ansvar för vållad kroppsskada genom grovt oaktsamt eller uppsåtligt handlande. I övriga 

avtalskonstellationer överensstämmer DCFR i högre utsträckning med PECL och UPICC i det 

att samtliga utgår från en slags skälighetsbedömning i bedömandet av en friskrivningsklausul 

ska upprätthållas.237 Noteras bör dock göras rekvisitet "grossly unfair to do so" i UPICC torde 

tillåta mer långtgående friskrivningar än PECL som begränsar parts möjlighet till 

friskrivningar till när dessa inte kan sägas strida mot "good faith and fair dealing". 

4.3.2 Helhetsbedömning i det enskilda fallet 
Det har som tidigare beskrivits huruvida principen att friskrivningar inte tillerkänns verkan 

när skadevållaren vållat en skada genom grov vårdslöshet är ett lämpligt 

kontrollinstrument.238 Att bedöma huruvida en part har varit vårdslös är ofta komplicerad och 

att utöver det kvalificera ett agerande som grovt vårdslöst medför än större svårigheter.239 

Samtidigt kan det i vissa avtalsförhållanden vara fullt rimligt att upprätthålla en 

friskrivningsklausul. Detta gäller särskilt när parterna kanaliserat risken för skada och förlust 

till en av parterna som skyddat sig mot dessa genom att teckna försäkring.240 Uppfattningen 

att en helhetsbedömning är att föredra framför ett konsekvent underkännande av 

friskrivningar när skadevållaren varit grovt vårdslös finner även visst stöd i praxis. Det 

senaste exemplet därpå bör vara NJA 2014 s. 760 i vilket HD upprätthöll en preskriptionsfrist 

som var väsentligen kortare än enligt dispositiv rätt trots att anställda hos parten vilken 

uppställt villkoret gjort sig skyldiga till stöld. Avtalet gällde transport- och logistiktjänster och 

därför bör viss försiktighet iakttas innan långtgående paralleller dras till den kommersiella 

avtalsrätten i stort men det bör i vart fall kunna konstateras att HD upprätthöll klausulen trots 

uppsåtlig, och därmed grovt oaktsamt, agerande. Rättsfallet ligger även i linje med ett tidigare 

avgörande från HD, NJA 1958 s. 373, där ett rederi friskrivit sig från ansvar för om det gods 

som fraktades blev stulet. Det angavs uttryckligen i friskrivningen att den skulle gälla även 

om stölden hade begåtts av passagerarna eller personer i fartygets tjänst. Trots dess 

vidsträckta lydelse ansåg HD att den inte borde frånkännas verkan. Även de domskäl som 

HD:s minoritet anförde i det ovan beskrivna rättsfallet NJA 1998 s. 390 får anses ligga i linje 

med denna hållning.241 Just försäkrings- och kanaliseringsmöjligheter angavs där som särskilt 

                                                
237 Jfr 36 § AvtL 
238 SOU 1974:83, s. 178; Ramberg & Ramberg, (2016), s. 257 f.; J. Ramberg, (1999), s. 383 ff. och Hellner, 
(1998/99), s. 150 ff. 
239 Se avsnitten 3.2.4 och 4.2. 
240 Ramberg & Ramberg, (2016), s. 257. 
241 Jfr Hellner, (1998/99), s. 150 ff., som förespråkar minoritetens bedömning. 
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skäl för när det är motiverat att upprätthålla friskrivningsklausuler trots att det konstaterades 

att någon av Postens anställda stulit diamanterna.  

  Utöver svensk rättspraxis finns ett norskt rättsfall där liknande slutsatser som 

redogjorts för ovan uttryckts. Med hänvisning till parternas försäkringsmöjligheter, vem av 

parterna som står närmast att teckna försäkring och vikten av ekonomisk förutsebarhet 

avseende riskerna med ett avtal slog Højsterett fast att en friskrivning inte skulle jämkas enligt 

36 § AvtL eller allmänna principer när en skada vållats genom grov oaktsamhet av anställd 

hos skadevållaren.242 Slutsatserna i det norska rättsfallet, innebärandes att friskrivningar kan 

upprätthållas trots grov vårdslöshet med beaktande av nämnda omständigheter, har ansetts 

generellt tillämpliga även på svenska kommersiella avtalsförhållanden.243 

4.4 Särskilt om konsultens friskrivningar och grov 
vårdslöshet i utförandet av företagsbesiktningar  
Som tidigare beskrivits finns det varken någon direkt tillämplig lagstiftning för kommersiella 

konsultavtal i allmänhet eller för företagsbesiktningar i synnerhet.244 Av naturliga skäl 

existerar därför inte heller någon legaldefinition av vad som krävs för att en konsults agerande 

i samband med utförandet av en företagsbesiktning ska anses grovt vårdslös. Bedömningen 

bör därför i huvudsak utgå från de omständigheter som gäller för den kommersiella 

avtalsrätten i stort.245 Vad gäller konsultens ansvar, friskrivningar och den grova 

vårdslöshetens relevans i utförandet av företagsbesiktningar har frågan behandlats i KPMG-

domen. Skiljenämnden kom att tillämpa den ovan beskrivna helhetsbedömningen och kom 

därför aldrig att kvalificera skadevållarens vårdslöshet som grov eller inte. Det har anförts att 

skadevållarens vårdslöshet kan ha varit grov men detta kan inte sägas med säkerhet. 

Skiljedomen bör ändå kunna användas som utgångspunkt för att identifiera relevanta 

omständigheter för bedömandet av en konsults friskrivningar när denne eventuellt varit grovt 

vårdslös. Skiljenämndens tillvägagångssätt har vidare i både uppskattande och kritiserande 

ordalag kommenterats i doktrinen246, varför skiljedomen och de i doktrinen framförda 

argumenten bör kunna tjäna som utgångspunkt att identifiera de intressen som bör beaktas. 

                                                
242 Rt. 1994 s. 626. Jfr NJA 1979 s. 483 på s. 514. 
243 Lundmark, (1996), s. 134 f. 
244 Se avsnitt 3.2.1. 
245 Se avsnitt 4.2. 
246 Se C. Ramberg, (2010/11), s. 918 ff.; Blomkvist, (2011/12), s. 299 ff. och Lindskog, (2015), s. 305 ff. 
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 Bakgrunden till KPMG-domen var att uppdragsgivaren ville undersöka ett tyskt 

målbolags finansiella status. Man anlitade därför KPMG Bohlins AB ("KPMG") för att utföra 

en finansiell företagsbesiktning (due diligence). KPMG rapporterade till viss del uppdraget 

fortlöpande men kom framförallt att leverera en slutrapport, vilken var avsedd att ligga till 

grund för uppdragsgivarens styrelses investeringsbeslut. För detta erhöll KPMG ca 400 000 

kr. I slutrapporten redovisades dock inte för vissa finansiella risker som hänförde sig till 

målbolagets amerikanska dotterbolag, vilkas förverkligande ledde till att värdet på målbolaget 

sjönk från den erlagda köpeskillingen ca 16 miljoner kronor247 till ca 9 kronor248 ett år senare. 

Uppdragsgivaren gjorde vid sin försäljning av målbolaget en förlust om ca 16 miljoner kronor 

och påkallade därför skiljeförfarande mot KPMG och krävde skadestånd för förlusten 

eftersom man ansåg att den inte hade uppkommit om KPMG utfört sitt uppdrag korrekt. 

 Skiljenämnden kom att avgöra tvisten utifrån tre frågeställningar av relevans för 

denna framställning; om den ovan nämnda risken borde ha inkluderats i rapporten, d.v.s. om 

redogörandet av de bakomliggande förhållandena varit inom ramen för rådgivarens uppdrag, 

om KPMG i sådant fall brustit i utförandet av sitt uppdrag i sådan omfattning att man ådragit 

sig skadeståndsansvar och om den av parterna avtalade ansvarsbegränsningen bör gälla fullt 

ut, delvis eller inte alls. De två förstnämnda frågorna besvarades jakande medan den tredje 

blev föremål för en helhetsbedömning med beaktande av samtliga omständigheter enligt 36 § 

AvtL. Skiljenämnden avfärdade därmed genombrottsparadigmet och ansåg att en 

helhetsbedömning med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet är att 

föredra. I skälighetsbedömningen kom skiljenämnden att lägga särskild vikt vid ett antal 

omständigheter. Dessa var uppdragstagarens befogade intresse av skydd, alternativa metoder 

för att begränsa riskerna i avtalet, uppdragstagarens ansvarsförsäkring, uppdragsgivarens 

försäkringsmöjligheter och kontraktsbrottets karaktär.249 Kanaliseringen av risker genom 

försäkring är som ovan nämnts ett centralt argument för möjligheten att upprätthålla en 

friskrivning trots att skadevållaren varit grovt vårdslös.250 Betydelsen av kontraktsbrottets 

karaktär finner bör även finna stöd i vad som kallats en civilrättslig proportionalitetsprincip, 

innebärandes att avtalsbrottet och dess påföljd bör stå i rimligt förhållande till varandra.251 

                                                
247 Närmare bestämt 1,7 miljoner euro, vilket motsvarar ca 16 miljoner kronor enligt dåvarande växelkurs om 
cirka 9,3 kronor/euro) enligt den genomsnittliga växelkursen SEK/EUR under oktober månad 2006 på 
9,2553SEK/EUR, http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser/?g130-
SEKEURPMI=on&from=2006-10-01&to=2006-10-31&f=Month&cAverage=Average&s=Comma#search 
248 1 euro, ungefär 9 kr enligt noten ovan. 
249 KPMG-domen, s. 38 f. 
250 Se avsnitt 4.3.2. 
251 Lundmark, (1996), s. 199. 



 53 

Även frågan om uppdragstagarens ansvarsförsäkring har ansetts vara av central betydelse.252 

De av skiljenämnden framförda omständigheter som bör beaktas har alltså fog för sig i andra 

rättskällor. Vidare har skiljedomen kommenterats i doktrinen253.  

 C. Ramberg anser att skiljedomen utgör ett välkommet argument mot 

genombrottsparadigmets relevans och att en riskavvägning utifrån samtliga omständigheter i 

det enskilda fallet är att föredra. I en sådan bedömning bör vidare graden av vårdslöshet vara 

en av de faktorer som beaktas men den bör inte vara ensamt avgörande.254 Lindskog255 har 

redogjort för domen utifrån ett rättekonomsikt perspektiv. Han förespråkar en riskavvägning 

utifrån 36 § AvtL med beaktande av den marknadsideologi som ligger till grund för det 

förmögenhetsrättsliga regelsystemet. Att parterna som huvudregel själva får ta konsekvensen 

av bristande insikt vid avtalsslutet leder får den positiva effekten att parterna tvingas vara 

bättre informerade. Utrymme för undantag därifrån bör i undantagsfall finnas om den 

uppdragsgivaren inte haft anledning att inse risken för en viss skada och ena parten kan lastas 

för andra partens ovisshet.256 Om effekterna av en friskrivning då blir oskälig finns anledning 

för domstolen att korrigera avtalsinnehållet så att det får det innehåll det skulle haft om 

parterna varit adekvat informerade om ovan nämnda risk.257 

 Blomkvist har riktat viss kritik mot skiljedomen och anser att utrymmet för 

domstols möjlighet att ingripa i kommersiella avtalsparters förehavanden bör vara mycket 

begränsat med hänsyn till principen om avtalsbundenhet. Vidare bör åsidosättandet av 

avtalsvillkor såsom friskrivningar som ingåtts av jämbördiga parter reserveras till fall där 

skadevållaren agerat uppsåtligen eller grovt oaktsamt. Ett alltför vidlyftigt åsidosättande av en 

konsults friskrivningar får konsekvensen att denne låter uppdraget omfatta omständigheter 

som egentligen ligger utanför vad som borde beaktas för att skydda sig mot anspråk. Detta 

leder till en onödig ökning av kostnaden för uppdraget samtidigt som kostnadsökningen 

motsvarar undersökningar som rimligen inte bör utföras.258 

                                                
252 Kleineman, (1998), s. 205 f. 
253 C. Ramberg, (2010/11), s. 918 ff.; Blomkvist, (2011/12), s. 299 ff. och Lindskog, (2015), s. 305 ff. 
254 C. Ramberg, (2010/11), s. 929 f. 
255 Det bör i sammanhanget noteras att Lindskog var skiljenämndens ordförande och att självständigheten i hans 
argumentation därmed kan ifrågasättas. 
256 Lindskog, (2015), s. 305 ff. och 314 ff. Jfr avsnitt 2.1.1, 2.1.2 och 2.4.1. 
257 a.a., s. 325 ff.  Jfr NJA 1979 s. 731. 
258 Blomkvist, (2011/12), s. 309 ff. Jfr avsnitt 3.2.3.2. 
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4.5 Sammanfattande analys 
Det finns två alternativa sätt att se på friskrivningar som skadevållaren orsakat genom grov 

vårdslöshet. Antingen anser man enligt det s.k. genombrottsparadigmet att den grova 

vårdslösheten medför att friskrivningen inte kan upprätthållas eller att en helhetsbedömning 

istället ska göras enligt vilken resultatet kan bli att friskrivningen bör upprätthållas. Den 

förstnämnda hållningen har historiskt tillämpats framför den sistnämnda och finner stöd i viss 

transporträttslig lagstiftning, i internationella principsamlingar och viss praxis från HD. Det 

inneboende problemet med att tillerkänna den grova vårdslösheten avgörande betydelse är att 

rättsläget rörande hur denna bör bedömas är oklart, eftersom en bedömning bör göras utifrån 

aktuell kontraktstyp och där gällande aktsamhetsnormer. Bedömningarna riskerar vidare att i 

mångt och mycket bli skönsmässiga och resultatet binärt: när gränsen för grov vårdslöshet 

uppnås får skadelidande full ersättning medan den annars helt står utan. En helhetsbedömning 

har därför den fördelen att fler omständigheter än enbart skadevållarens grad av vårdslöshet 

kan läggas till grund för en skälighetsbedömning enligt 36 § AvtL. Som exempel därpå kan 

anföras parternas riskkanalisering och försäkringsmöjligheter. Till stöd för denna uppfattning 

finns även ett antal rättsfall där brottsligt (och därmed grovt vårdslöst) agerande hos 

skadevållarens anställda inte medfört att friskrivningar åsidosatts. Även i norsk rättspraxis har 

omständigheter som vem som lämpligast tecknar försäkring och vikten av ekonomisk 

förutsebarhet angetts som skäl för att i vissa fall tillåta friskrivningar vid grov vårdslöshet.259 

 Praxis vad gäller upprätthållandet av konsulters friskrivningar vid dennes grova 

vårdslöshet är obefintlig. Frågan har dock kommit att prövas i en offentliggjord skiljedom. 

Skiljenämnden la särskild vikt vid omständigheter som uppdragstagarens befogade intresse av 

skydd, alternativa metoder för att begränsa riskerna i avtalet, uppdragstagarens 

ansvarsförsäkring, uppdragsgivarens försäkringsmöjligheter och kontraktsbrottets karaktär. 

Dessa omständigheter har tjänat som utgångspunkt för diskussionen om vad som bör beaktas 

vid en generell bedömning i fall av konsultens friskrivningar och grova vårdslöshet i 

utförandet av en företagsbesiktning nedan.  

 Vad som är ett rimligt krav på försäkring och vilken betydelse kravet får på 

skäligheten av en friskrivningsklausul har inte ansetts kunna definieras utifrån den allmänna 

företagsförsäkringen, eftersom den saknar branschanknytning. Istället bör frågan avgöras 

utifrån den branschpraxis som gäller för varje kontraktstyp för sig och därmed är anpassade 

                                                
259 Se avsnitt 4.3.2. 
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för dess risker.260 För konsulter som yrkesmässigt utför företagsbesiktningar bör detta vara 

den i branschen vedertagna ansvarsförsäkringen anpassad efter konsultens individuella 

riskförhållanden. Vad gäller större advokat- och revisionsbyråer ställs stora krav på deras 

förmåga att överblicka sitt försäkringsbehov. Om de är framträdande i sin bransch får det även 

antas att ansvarsförsäkringen motsvarar det bästa som marknaden har att erbjuda.261  

 Naturagäldenärer har generellt ett befogat intresse av att begränsa sitt ansvar för 

att kunna överblicka riskerna med ett ingånget avtal.262 Det kan dock uppstå situationer där 

detta intresse inte längre kan anses befogat. I detta hänseende får försäkringsfrågan inverkan 

på om uppdragstagaren har ett befogat intresse av att begränsa sitt ansvar och därmed om en 

friskrivning är skälig.263 Skulle konsulten ha begränsat sitt ansvar under det försäkringsskydd 

som denne har eller borde ha bör begränsningen normalt inte accepteras. Ansvarsförsäkringen 

utgör en riskexponerad zon inom vilken uppdragstagaren får acceptera att denne har ett visst 

ansvar. Samtidigt kan ansvaret inte vara helt obegränsat eftersom det skulle omöjliggöra 

tecknandet av ansvarsförsäkringar.264 Uppdragstagarens befogade intresse av skydd bör därför 

som huvudregel sägas ligga utom gränserna för det försäkringsskydd som denne, med 

beaktande av branschstandard och individuella riskfaktorer, bör ha. Beloppsbegränsningar 

under vad som kan utges enligt den ansvarsförsäkring uppdragstagaren borde som huvudregel 

anses obefogade medan begränsningar överstigande eller uppgående till försäkringens 

takbelopp som huvudregel får anses befogade.265 

 Som alternativa metoder för att begränsa riskerna i ett avtal bör framhållas de 

indirekta friskrivningar i form av preciseringar av uppdraget som konsulten har möjlighet att 

införa i besiktningsplanen.266 En sådan lösning borde vara att föredra framför universella 

friskrivningsklausuler, vilka skiljenämnden beskriver som en osofistikerad reglering av 

riskfördelningen mellan parterna.267 Har en uppdragstagare haft möjlighet att precisera 

uppdragets omfattning men underlåtit att göra det bör den omständigheten alltså drabba 

uppdragstagaren. Detsamma bör gälla i de fall uppdragstagaren anser att så har skett men 

detta inte klart framgått för uppdragsgivaren. Det bör i sådant fall ligga i linje med den relativt 

                                                
260 Ullman, (2008), s. 217. 
261 Kleineman, (1998), s. 207. 
262 Ramberg & Ramberg, (2016), s. 253. Jfr även SOU 1974:83, s. 183 och prop. 1975/76:81, s. 144. 
263 Jfr SOU 1974:83, s. 183. 
264 Sevenius, (2013), s. 423 f. 
265 Jfr dock Ullman, (2006), s. 216 f. 
266 Se avsnitt 3.3. Jfr Kleineman, (1998), s. 205 f och Ramberg, C, (2005), s. 128 ff. 
267 Se KPMG-domen, på s. 41. 
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stränga pedagogiska plikt som åligger konsulten att säkerställa att uppdragsgivaren är 

medveten om de omständigheter som uppdragstagaren anser faller utanför uppdraget.  

 Frågan om uppdragstagaren brutit en central avtalsförpliktelse bör även påverka 

bedömningen av en avtalsklausuls skälighet. Att kontraktsbrottets karaktär och dess påföljd 

bör stå i rimlig proportion till varandra har beskrivits som en "civilrättslig 

proportionalitetsprincip".268 Eftersom en företagsbesiktning ofta ligger till grund för den 

potentiella köparens styrelses beslut om att förvärva målbolaget eller ej är för styrelsen 

centralt att den informeras om de risker som uppdragsgivaren identifierat eller bort 

identifiera.269 Att underlåta att redovisa för centrala risker såsom KPMG gjorde sig skyldiga 

till i KPMG-målet bör därmed motivera en allvarlig påföljd. Denna bedömningsgrund borde 

även ha mycket gemensamt med bedömningen om konsulten ansvarar för en skada enligt 

culparegeln. Efter att ha fastställt vad uppdragsgivarens befogade förväntningar kan vara 

utifrån en vedertagen branschstandard bör bedömningen vara hårdare mot uppdragsgivaren 

om denne brutit mot självklara förpliktelser än om de är av mer perifer natur.270 

                                                
268 Lundmark, (1996), s. 199. 
269 Jfr avsnitt 3.1.1. och 3.2.3.2. 
270 Jfr avsnitt 3.2.3.2, 3.2.3.3. och 3.2.4. 
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5 Avslutande kommentar 

5.1 Konsultens ansvar i utförandet av en 
företagsbesiktning 
Arbetets första frågeställning rör frågan vilket ansvar en konsult har för felaktig 

informationsgivning gentemot sin kontraktspart i utförandet av en företagsbesiktning. 

Konsulter och andra informations- och rådgivare har som utgångspunkt ett strängt ansvar 

inom sin professionella sfär enligt svensk rätt. För att konsulten ska ansvara för viss skada 

krävs ett orsakssamband mellan konsultens felaktiga råd- eller informationsgivning och 

skadan. Vidare krävs att konsulten anses ha agerat klandervärt i förhållande till dennes 

förpliktelser gentemot uppdragsgivaren. Ansvaret utgår från tre huvudsakliga delförpliktelser: 

omsorgsansvaret, metodansvaret och det pedagogiska ansvaret. Den viktigaste av dessa är 

metodansvaret som innebär att konsulten är skyldig att följa uppdragsgivarens instruktioner 

och utföra uppdraget fackmässigt så att det motsvarar dennes befogade förväntningar. 

Förpliktelsen innebär en skyldighet för konsulten att eftersträva bästa möjliga resultat och inte 

ett visst resultat som sådant.  

Skulle konsulten ha brustit i sitt ansvar bedöms dennes ansvar utifrån den 

aktsamhetsnorm, vilken har sin grund i metodansvaret, som konsulten påstås åsidosatt. Denna 

bestäms primärt utifrån parternas avtal och när detta är bristfälligt med hjälp av friare 

tolkningsverktyg. För företagsbesiktningar gäller ett särskilt krav på aktsamhetsnormen och 

metodansvaret eftersom uppdragsgivarens syfte med uppdraget är att få de riskfaktorer som 

hänför sig till förvärvet av målbolaget utredda. Att inte redogöra för grundläggande 

riskfaktorer som bort uppmärksammas bör därför medföra att konsulten ansvarar för skada 

som därigenom vållas uppdragsgivaren. Detsamma bör gälla om en risk identifierats och 

presenterats utan att dess närmare innebörd förklarats enligt konsultens pedagogiska ansvar.271 

                                                
271 Se avsnitt 3.2.4. 
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5.2 Upprätthålladet av friskrivningar i kommersiella 
avtal 
Med utgångspunkt i principer om avtalsfrihet och avtalsbundenhet är det möjligt för 

kommersiella parter att genom friskrivningar fördela riskerna med ett avtal mellan sig och 

förlita sig på att samhället inte ska intervenera mot frivilligt ingångna avtal. Principen gäller 

dock inte fullt ut utan rättsväsendet utövar en rättslig kontroll av friskrivningsklausuler för att 

förhindra verkningarna av långtgående friskrivningsklausuler, exempelvis när en part genom 

friskrivningen fråntas alla möjligheter att erhålla skadestånd med anledning av avtalet. Detta 

görs genom en dold- och en öppen kontrollmetod där den öppna metoden, genom en 

tillämpning av jämkningsbestämmelsen i 36 § AvtL får anses ha störst betydelse. Den dolda 

kontrollmetoden avser dock väsentligen andra frågor än 36 § AvtL, nämligen om en 

friskrivning ska anses inkorporerad i avtalet och vilken innebörd friskrivningen har. HD har 

dock i ett par avgöranden bedömt avtalsvillkors skälighet genom en tillämpning av dold 

kontroll, vilket får anses vara mindre lämpligt med beaktande av parternas behov av 

förutsebarhet och tydlighet.272 För att undvika att en friskrivning blir föremål för dold 

avtalskontroll är det därför viktigt att den uttrycks klart och tydligt samt, i fall den inte 

framgår direkt av huvudavtalet, tydligt refereras till och tillgängliggörs för motparten. För att 

inte riskera att bli föremål för en skälighetsbedömning enligt 36 § AvtL bör den friskrivande 

parten tillse att avtalsekvivalensen inte rubbas i allt för stor utsträckning. Detta eftersom den 

dispositiva rätten ofta ger uttryck för rättspolitiska värderingar och att frånsteg därifrån rubbar 

den avsedda avtalsekvivalensen.  

Eftersom den nivå av oskälighet som en friskrivning tillåts ha är förhållandevis stor i 

kommersiella avtalsförhållanden bör friskrivningar mellan jämställda kommersiella 

avtalsparter som huvudregel inte bli föremål för jämkning, med hänsyn till parternas behov av 

förutsebarhet sin riskexponering i ett avtalsförhållande. Friskrivningar i kommersiella 

avtalsrelationer upprätthålls därför som huvudregel men när avtalsekvivalensen rubbas i 

alltför stor omfattning eller om en avtalspart inte friskrivit sig på ett tydligt sätt kan de bli 

föremål för domstolarnas kontrollerande åtgärder. 

                                                
272 Se avsnitt 2.4.3.2. och avsnitt 2.5. 
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5.2.1 Särskilt om konsultens friskrivningar i utförandet av 
en företagsbesiktning 

Liksom för den kommersiella avtalsrätten i stort är utgångspunkten i avtal om 

företagsbesiktning att dessa ska hållas. Huvudregeln måste därför anses vara att en 

friskrivning ska upprätthållas men den kan i undantagsfall bli föremål för jämkning enligt 36 

§ AvtL. De vanligaste friskrivningar genom vilka en konsult begränsar sitt ansvar i utförandet 

av en företagsbesiktning torde vara beloppsbegränsningar och indirekta friskrivningar genom 

preciseringar av uppdragets omfattning. Beloppsbegränsningar kan i sin tur relateras till ett 

absolut belopp eller relativa belopp som en viss multipel i förhållande till konsultens arvode 

för uppdraget. Gällande beloppsbegränsningar har dess skälighet ett nära samband med 

konsultens möjlighet till att teckna ansvarsförsäkring. Konsulten har ett befogat intresse att 

begränsa sitt ansvar för skador överstigande det belopp vilket denne rimligen kan teckna 

ansvarsförsäkring för.273 Ett belopp om 10-25 gånger erlagt arvode har även angetts som 

skäligt i utförandet av finansiella företagsbesiktningar. Även om sagda intervall möjligen kan 

tjäna som riktmärke för vad som generellt är en skälig beloppsbegränsning bör bedömningen 

göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 

 Den metod som med störst framgång torde kunna användas för att effektivt 

begränsa konsultens ansvar är preciseringar av uppdragets omfattning. Om konsulten tydligt 

anger för uppdragsgivaren vad som inkluderats och exkluderats undersökningen torde 

metodansvaret inte omfatta exkluderade omständigheter. Uppdragsgivaren kan då inte längre 

med fog förvänta sig att uppdraget omfattat annat än som angivits. Detta torde dock inte gälla 

om konsulten i samband med att slutrapporten levereras infogar allmänna begränsningar 

gällande exempelvis informationsunderlagets begränsningar utan att konsekvenserna av detta 

tydliggörs för uppdragsgivaren. Konsulten kan då komma att ansvara utifrån det pedagogiska 

ansvaret eftersom man inte säkerställt att uppdragsgivaren förstått begränsningens innebörd. 

 En del av uppdragsavtalet är vanligen konsultens allmänna villkor. För att dessa 

inte ska riskera att frånkännas verkan bör konsulten tydligt referera till standardvillkoren i 

huvudavtalet och tillse att uppdragsgivaren utan svårighet kan ta del av desamma. I annat fall 

riskerar villkoren att inte anses ha inkorporerats i huvudavtalet. Konsulten bör även formulera 

ansvarsbegränsande villkor tydligt för att undvika en tillämpning av oklarhetsregeln och/eller 

principen om restriktiv tolkning av friskrivningsklausuler ska kunna få avgörande betydelse. 

                                                
273 Se avsnitt 4.5. 
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5.3 Den grova vårdslöshetens relevans för 
upprätthållandet av friskrivningar 
Av de två metoder som uppställts för kontroll av friskrivningsklausuler när skada vållats 

genom grov vårdslöshet framstår en helhetsbedömning utifrån 36 § AvtL lämpligast i 

kommersiella avtalsförhållanden. Att friskrivningar per automatik ska falla beroende av om 

skadevållarens agerande kvalificeras som grovt vårdslöst och upprätthållas om så inte är fallet 

för med sig att gränsdragningsfall riskerar att bli föremål för onyanserade bedömningar. Att 

istället kunna beakta de i det enskilda fallet relevanta omständigheterna i ljuset av parternas 

tilltänkta riskfördelning och försäkringsmöjligheter framstår i sammanhanget som en mer 

sofistikerad metod. Att förekomsten av grov vårdslöshet i sådana fall kan och bör få en 

avgörande betydelse medför att den är av relevans för skälighetsbedömningen men utan att 

gränsfall riskerar att drabbas av nackdelarna med genombrottsparadigmets binära bedömning. 

Den grova vårdslösheten har därför enligt min mening en avgörande men inte uteslutande 

betydelse för bedömningen av friskrivningsklausuler som begränsar skadevållarens ansvar för 

skada vållad genom grov vårdslöshet. 

5.3.1 Särskilt om omständigheter borde kunna beaktas i 
utförandet av en företagsbesiktning 

KPMG-domen har tjänat som utgångspunkt för en diskussion om vilka omständigheter som 

borde kunna beaktas vid en prövning av konsultens ansvar för skada denne orsakat genom 

grov vårdslöshet och har friskrivit sig från. Skiljenämndens initiala ställningstagande att en 

riskavvägning utifrån helhetsbedömning med beaktande av samtliga omständigheter i 

förevarande fall är en lämpligare metod än genombrottsparadigmet för att hantera konsultens 

friskrivning i fall av grov vårdslöshet, finner delvis stöd i de traditionella rättskällorna.274 

Rättsläget härför kan dock inte sägas vara klart eftersom stöd för motsatt uppfattning återfinns 

främst inom transporträtten. Tillämpligheten av inom transporträtten fastställda principers 

tillämpning på den kommersiella avtalsrätten i stort och på frågor om konsultens 

friskrivningar i utförandet av företagsbesiktningar bör dock till viss del ifrågasättas. Det är 

fråga om vitt skilda kontraktstyper varför en för företagsbesiktningar individualiserad 

bedömning bör kunna avvika från inom transporträtten gällande principer. Där framstår enligt 

min mening istället parternas riskfördelning och försäkringsmöjligheter som rimligare 

                                                
274 Se avsnitt 4.1 och 4.3.2. 
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utgångspunkter. Skiljenämndens val av metod för att avgöra frågan om den grova 

vårdslöshetens relevans strider alltså inte mot gällande rätt, även om den inte har ett starkt 

stöd i densamma, och är att föredra i bedömningen av den grova vårdslöshetens relevans för 

upprätthållandet av friskrivningsklausuler med anledning av utförandet av 

företagsbesiktningar. 

 I KPMG-domen anfördes uppdragstagarens befogade intresse av skydd, 

alternativa metoder för att begränsa riskerna i avtalet, uppdragstagarens ansvarsförsäkring, 

uppdragsgivarens försäkringsmöjligheter och kontraktsbrottets karaktär som relevanta 

typomständigheter. Skiljedomen är, i avsaknad av domstolspraxis, det enda exempel på hur en 

konkret bedömning i fall där konsults ansvar med beaktande av eventuell grov vårdslöshet 

behandlas. Med utgångspunkt i ovanstående typomständigheter har det prövats om och hur 

dessa borde vara av relevans vid en eventuell prövning i HD. Frågan har besvarats jakande 

eftersom de enligt min mening utgör rimliga omständigheter av relevans för en 

helhetsbedömning utifrån 36 § AvtL i ett konkret fall rörande en konsults rimliga ansvar i 

utförandet av en företagsbesiktning. För bedömningen av om konsulten har ett befogat 

intresse av att friskriva sig från ansvar har dennes försäkringsmöjligheter framhållits som 

viktig.275 Betydelsen av kontraktsbrottets karaktär får även anses viktig med beaktande av den 

civilrättsliga proportionalitetsprincipen innebärandes att ett avtalsbrotts påföljd bör stå i rimlig 

proportion till avtalsbrottet.276 En ingripande åtgärd såsom jämkningen av jämbördiga parters 

avtalsvillkor bör därmed bli aktuell först om avtalsbrottet varit av allvarligt slag. I utförandet 

av företagsbesiktningar torde konsultens underlåtenhet att tillhandahålla uppdragsgivaren med 

adekvata riskbedömningar, som är uppdragsgivarens primära syfte med företagsbesiktningen, 

enligt min mening kunna vara exempel på sådana allvarliga avtalsbrott.277 Enligt vad som 

anförts om konsultens möjlighet att genom indirekta precisera sitt uppdrag och vikten av 

dennes pedagogiska ansvar tala för att även uppdragsgivarens alternativa möjligheter att 

begränsa sitt ansvar vara av betydelse.278 

 Sammantaget framstår alltså de typomständigheter som skiljenämnden redogjort 

för i KPMG-domen som rimliga utgångspunkter för omständigheter som HD borde, med 

justering för vad som i det enskilda fallet är av relevans, beakta vid en eventuell prövning av 

                                                
275 Se avsnitt 3.3 och 3.4 
276 Se avsnitt 4.4. 
277 Jfr avsnitt 3.1.1. 
278 Se avsnitt. 3.2.3.3. och 3.3. 
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konsulters friskrivningar från ansvar för skada som vållats genom grov oaktsamhet i 

utförandet av en företagsbesiktning. 
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NJA 1998 s. 390 

NJA 2001 s. 269 

NJA 2002 s. 644 

NJA 2005 s. 142 

NJA 2006 s. 53 

NJA 2006 s. 638 
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NJA 1992 s. 130 

NJA 2008 s. 733 

NJA 2009 s. 877 

NJA 2010 s. 416 

 

NJA 2008 s. 24 

NJA 2011 s. 600 

NJA 2013 s. 1174 

NJA 2014 s. 760 

Hovrätterna 

Svea hovrätts dom meddelad 2011-09-27 i mål T 1085-11. 

Skiljedomar 

Skiljedom meddelad i Stockholm den 22 december 2010 mellan ProfilGruppen AB och 

KPMG. 

Disciplinavgörande 

Advokatsamfundets disciplinavgörande 133/2009. 

Författningar 
Aktiebolagslag (2005:551) 

Handelsbalk (1736:0123 2) 

Jordabalk (1970:994) 

Kommissionlag (2009:865) 

Konsumenttjänstlag (1985:716) 

Köplag (1990:931) 

Lag (1089:508) om försäkringsmäklare 

Lag (1936:8) om skuldebrev 

Lag (1976:189) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev 

Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare 

Lag (1991:351) om handelsagentur 

Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 

Lag (2005:405) om försäkringsförmedling. 

Lag (2016:204) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare 

Revisionslag (1999:1079) 

Revisorslag (2001:883) 

Rättegångsbalk (1942:740) 
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Sjölag (1994:1009) 

Skadeståndslag (1972:207) 

Utsökningsbalk (1981:774) 

Övrigt 

Elektroniska källor 

http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser/?g130-
SEKEURPMI=on&from=2006-10-01&to=2006-10-
31&f=Month&cAverage=Average&s=Comma#search 
Hämtad 2016-05-01. 

Internationella regelverk 

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC): 2010. Tillgänglig på: 
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2
010-e.pdf 

The Principles of European Contract Law 2002 (parts I, II and III). Tillgänglig på: 
http://www.transnational.deusto.es/emttl/documentos/Principles of European Contract 
Law.pdf 

Draft Common Frame of Reference - Principles, definitions and model rules of European 
private law, 2009. Tillgänglig på: 
http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf 

Examensarbeten 

Sandy, Mikael, "Advokatens rådgivaransvar vid privata M&A-transaktioner - Särskilt om 
beloppsbegränsningsklausuler", Stockholms Universitet, vårterminen 2013. 


