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The genetic diversity of Puumala hantavirus (PUUV) was studied in a local population of its natural
host, the bank vole (Myodes glareolus). The trapping area (2.5� 2.5 km) at Konnevesi, Central
Finland, included 14 trapping sites, at least 500 m apart; altogether, 147 voles were captured
during May and October 2005. Partial sequences of the S, M and L viral genome segments were
recovered from 40 animals. Seven, 12 and 17 variants were detected for the S, M and L
sequences, respectively; these represent new wild-type PUUV strains that belong to the Finnish
genetic lineage. The genetic diversity of PUUV strains from Konnevesi was 0.2–4.9 % for the S
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Artikelns fokus på det nationella köpet hindrar inte att vissa bestämmelser 
i internationella köplagen CISG26 belyses, och någon hänvisning görs även till 
kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en 
gemensam europeisk köplag (CESL).27  Jag tar upp vissa artiklar i den civilrätts-
liga principsamlingen Draft Common Frame of Reference (DCFR), liksom i den 
avtalsrättsliga principsamlingen Principles of European Contract Law (PECL). 
Bägge principsamlingarna kan anses utgöra soft law,28 och PECL ingår – i en 
delvis omarbetad form – i böckerna II–III i den väldigt omfattande DCFR.29 I 
någon mån görs hänvisningar också till Unidroit Principles of International 
Commercial Contracts (Unidroit Principles), som likaså kan beskrivas som soft 
law; det är med andra ord inte fråga om en internationell konvention eller något 
annat bindande instrument.30

Det �nns stora likheter mellan det �nska och det svenska samhället och det 
torde t.o.m. vara på sin plats att tala om en enhetlig nordisk rättskultur. Det är 
därför inte svårt att motivera varför tolkningshjälp kan fås från svensk rätt;31 i 
artikeln �nns följaktligen ställningstaganden som baseras på just svensk rätt. Det 
oaktat är avsikten inte att påstå att svensk rätt skulle utgöra annat än en tillåten 
rättskälla.32

I någon utsträckning belyses klausuler i köprättsliga standardavtal. Det �nns 
många sådana standardavtal, men jag har valt att i huvudsak fokusera på NL 09, 
som utgörs av allmänna leveransbestämmelser för leveranser av maskiner samt 

26 CISG är, enligt dess artikel 1, tillämplig på internationella köp av varor. Tillämpningsom-
rådet diskuteras inte närmare här. Tillämpningen i såväl geogra�skt som materiellt avseende 
belyses t.ex. i Sandvik, Björn & Sisula-Tulokas, Lena: Internationella köplagen, Helsingfors 
2013 s. 33 ff.
27 KOM (2011) 635 slutlig 2011/0284 (COD).
28 Principles of European Contract Law, Parts I and II. Prepared by the Commission on 
European Contract Law, Lando, Ole & Beale, Hugh (ed.), Kluwer Law International, the 
Netherlands 2000 (Lando & Beale 2000) Introduction xxiv, Sisula-Tulokas, Lena: Kansainvä-
listyvä sopimusoikeus, Kaavoitus, rakentaminen, varallisuus, Vesa Majamaa 60 vuotta 1945–
28/12–2005, Helsinki 2005 s. 423–435 (s. 430), Lando, Ole: Nordisk formueret i Europæisk 
perspektiv, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2009 s. 753–761 (s. 756), Prin-
ciples, De�nitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Refe-
rence (DCFR) Full Edition Volume 1, Prepared by the Study Group on a European Civil Code 
and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group), Based in part on a revised version 
of the Principles of European Contract Law, von Bar, Christian & Clive, Eric (ed.), Munich 
2009 (DCFR Volume 1) s. 3, s. 10, Schultz, Mårten: Europeiska civilrättsprinciper, Tidskrift 
utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2009 s. 762–793 (s. 763).
29 DCFR Volume 1 s. 1.
30 Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2010, Rome 2010 s. 1 ff (under 
rubriken »Preamble»), http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/
integralversionprinciples2010-e.pdf, Cordero-Moss 2014 s. 34 f.
31 Se t.ex. Husa, Jaakko: Johdatus oikeusvertailuun, Helsinki 1998 s. 49 f som påpekar att 
ju större skillnader det �nns mellan samhälleliga och kulturella faktorer i den egna och den 
främmande rättsordningen, desto svårare är det att använda den utländska rätten som tolknings-
hjälp.
32 Se t.ex. Aarnio, Aulis: Oikeutta etsimässä. Erään matkan kuvaus, Helsinki 2014 s. 230 ff 
om den traditionella rättskälleläran.
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av ersättningsskyldigheten i kombination med en mer allmän hänvisning till 
indirekta förluster.45

3 Friskrivningsklausulernas giltighet och tolkning enligt �nsk rätt

Det konstaterades redan att friskrivningsklausuler används i syfte att omfördela 
risk. En part kan därför inte i avtalet begränsa sitt ansvar hur som helst; friskriv-
ningsklausuler är de facto ett traditionellt typexempel på sådana villkor som ofta 
blir föremål för jämkning i domstol.46 Man ska dock – även då friskrivningsklau-
suler diskuteras – komma ihåg att utgångspunkten i vår avtalsrätt är avtalsfrihet 
jämte det pris man betalar för den i form av avtalsbundenhet, pacta sunt servan-
da.47 Följaktligen konstaterade t.ex. högsta domstolen i avgörandet HD 2001:27 
att jämkning av avtalsvillkor ska ske endast undantagsvis. Tvisten gällde en 
avtalsvitesklausul.

Säljarna hade, i ett fastighetsköp där priset var 485 000 mk, förbundit sig att 
till köparen betala ett avtalsvite, om överlåtelsen av besittningen skulle för-
dröjas av orsaker som inte berodde på köparen. Säljarnas mor, som bodde 
på fastigheten, gick inte frivilligt med på att �ytta, vilket ledde till att över-
låtelsen av besittningen fördröjdes med 48 veckor. Avtalsvitet enligt klau-
sulen uppgick därför till hela 154 000 mk. Högsta domstolen jämkade inte 
klausulen bl.a. för att denna typ av klausuler rätt allmänt ingår i fastighets-
köpebrev och kan anses godtagbara i situationer där det är önskvärt att säl-
jaren medverkar till att köparen får fastigheten i sin besittning enligt avtal. 
Högsta domstolen tog också fasta på att säljarna redan vid köpet hade kun-
nat överväga följderna av mammans eventuella vägran att �ytta, eftersom 
ett speci�kt villkor om saken skrivits in i köpebrevet. Säljarna ansågs därtill 
ha haft en möjlighet att begränsa skadan t.ex. genom att själva försöka över-
tala mamman att �ytta. Slutsatsen att inte jämka klausulen påverkades inte 
av att högsta domstolen förvisso fann att vitessumman blivit rätt ansenlig i 
förhållande till köpesumman, sannolikt något större än den verkliga skada 
som köparen lidit av den försenade besittningsöverlåtelsen.

Av regeringspropositionen framgår också att jämkningsbestämmelsen i 
AvtL 36 § infördes i syfte att utöka möjligheterna att jämka avtal »när en vä-
sentligen bristande balans föreligger i ett avtalsförhållande»,48 och redan utifrån 
ordalydelsen i AvtL 36 § är »parternas ställning» en faktor att beakta då dom-

45 Hemmo 2005 s. 313, Saarnilehto 2005 s. 10 f.
46 RP 247/1981 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om 
jämkning av rättshandlingar s. 15, Saarnilehto 2009 s. 176.
47 Taxell, Lars-Erik: Avtalsrättens normer, Åbo 1987 s. 32, s. 41 f, Hemmo I 2003 s. 76, 
Saarnilehto 2009 s. 37.
48 RP 247/1981 s. 4.
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för att utföra en ekonomisk due diligence59 av ett tyskt bolag som den svenska 
uppdragsgivaren skulle förvärva. Konsulten hade inte i sin rapport över under-
sökningen, som skulle ske på koncernnivå, uppmärksammat betydelsefulla upp-
gifter om de ekonomiska mellanhavandena mellan bolaget – som hade värderats 
till 10 miljoner euro – och dess amerikanska dotterbolag.60 Konsulten hade i 
uppdragsavtalet begränsat sitt maximala ersättningsansvar till ett belopp som 
motsvarade två gånger arvodet, dvs. 822 820 kronor. I skiljedomen diskuterades 
bl.a. jämkning av detta tak för ansvar samt frågan om grov oaktsamhet. Skilje-
nämnden jämkade beloppet till 8 miljoner kronor, dvs. 20 gånger arvodet. I 
domen sägs följande: »Enligt skiljenämndens mening bör frågan i vad mån en 
ansvarsbegränsning kan sättas åt sidan bedömas med utgångspunkt i, inte främst 
hur klandervärd skadegöraren är utan vad som med hänsyn till samtliga omstän-
digheter framstår som en rimlig (eller, sett från andra hållet, orimlig) 
riskavvägning.»61

Christina Ramberg konstaterar i sin kommentar till skiljedomen att 
»[s]kiljenämnden tar avstånd från den vanliga retoriken som går ut på att fri-
skrivningar inte gäller när den avtalsbrytande parten varit grovt vårdslös», och 
anser att »[d]et vore en befrielse om man kunde slippa ifrån den typ argumenta-
tion [sic] som baserar sig på grov vårdslöshet». Hon poängterar fördelen med 
att man då undgår den svåra frågan om vad som utgör grov oaktsamhet. Ram-
berg lyfter också fram problemet med att det i en argumentation om grov oakt-
samhet är helt avgörande om gränsen för grov oaktsamhet överskrids, eftersom 
fullt skadestånd ska utdömas i så fall. Hon ser det som ett bättre alternativ »att 
behandla problemet i harmoni med avtalslagen § 36». Då tar man utifrån en 
helhetsbedömning ställning till om friskrivningen är skälig. Är den inte det görs 
en (i sig svår) bedömning av var skälighetsnivån ligger.62

59 För information om due diligence-processen, se t.ex. Wist, Tarja & Oker-Blom, Max & 
Pöntynen, Inga: Due diligence med hänsyn till aktiebolags-, värdepappersmarknads- och kon-
kurrensrättsliga aspekter, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2001 s. 426–451, 
Lauriala, Jari: Due Diligence in High-Tech M&A’s, Edilex 2006 s. 1 ff, Mäkelä, Joni: Virhe-
vastuu yrityskaupoissa erityisesti ostajan suorittaman due diligence-tarkastuksen näkökulmas-
ta tarkasteltuna, Edilex 2011 s. 117 ff.
60 Det var t.ex. fråga om att bolaget hade anmärkningsvärt stora fordringar på dotterbolaget 
för obetalda leasingavgifter, och bolaget hade även garanterat ett av dotterbolagets lån.
61 Skiljedom meddelad i Stockholm 22.12.2010, hittas på http://skiljedomsforeningen.se/
�le/pro�lgruppen-kpmg.pdf. Åsidosättandet av beloppsbegränsningen diskuteras på s. 38 ff. 
Skiljedomen, som klandrades till följd av jäv för skiljeman, upphävdes genom dom av Svea 
hovrätt T 1085-11. Ansökan om stämning hittas på http://www.realtid.se/ArticlePa-
ges/201103/10/20110310140045_Realtid480/T1085_11_aktbilaga1.pdf. Svea hovrätts dom 
27.9.2011 hittas på http://www.jpinfonet.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=89&cat=795
90&docId=1023796&propId=1579. Informationen hämtades 13.3.2015.
62 Ramberg, JT 2011–12 s. 929. Här kan också noteras den danska skiljedomen C-12130 
meddelad i Köpenham 13.1.2014 (om friskrivning vid entreprenad), hittas på http://husenad-
vokater.dk/wp-content/uploads/2014/02/Totalr%C3%A5dgiver-frifundet-i-sag-om-kendt-med-
iehus.pdf. Informationen hämtades 13.3.2015.
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4 Några exempel på friskrivningsklausuler

4.1 Avtalsvite

Vissa skador, såsom t.ex. följderna av en säljares dröjsmål, är svåra att bevisa. 
Bl.a. i syfte att säkerställa en skadelidande parts rätt till ersättning också i så-
dana fall är det vanligt att i avtalet skriva in en avtalsvitesklausul. Avtalsvitet är 
en på förhand överenskommen ersättning som ska utgå vid avtalsbrott. Avtalsvi-
tesklausulen kan innebära att den avtalsbrytande parten betalar ersättning utöver 
den egentliga skadans storlek. För rätten till avtalsvite krävs inte heller att en 
part lyckas visa en skada och dess omfattning; avtalsbrottet räcker som grund 
för att vitet ska utgå. Den avtalsbrytande parten kan därmed inte undgå ersätt-
ningsskyldighet genom att visa att ingen skada har skett. För skyldigheten att 
betala avtalsvite är det därtill som utgångspunkt irrelevant om den avtalsbry-
tande parten har varit oaktsam eller inte.72

Avtalsvitesklausulen kan också fungera som en friskrivning till förmån för 
säljaren. Detta uppnås genom att i avtalet skriva in ett lågt avtalsvite som på ett 
exklusivt sätt reglerar ansvarsfrågan vid t.ex. försenad leverans.73 Om parterna 
har avsett detta – dvs. att avtalsvitesklausulen exklusivt ska reglera ansvarsfrå-
gan vid avtalsbrott – �nns det som utgångspunkt inte heller orsak att tolka den 
annorlunda. En gemensam partsavsikt härvidlag är dock inte alltid lätt att slå 
fast. Det ska därför påpekas att det inte är klart att en avtalsvitesklausul i alla 
situationer faktiskt begränsar den skadelidande partens rätt till ersättning till 
endast avtalsvitets belopp. Hemmo påpekar att det kan ha betydelse om det 
bedömt på förhand �nns en klar diskrepans mellan avtalsvitet och den skada som 
avtalsbrottet kan förväntas ge upphov till; �nns det inte någon sådan diskrepans 
stärks möjligheten att betrakta vitet som den övre gränsen för den ersättning som 
ska utgå.74

I avgörandet NJA 2010 s. 629 belyste Sveriges högsta domstol de olika 
ändamål en vitesklausul kan tjäna: Avtalsvitesklausulen kan förstärka preven-
tionen mot avtalsbrott, ge den skadelidande parten större ersättning och med 

72 Hemmo II 2003 s. 335 ff, Hemmo 2005 s. 311, Hemmo 2008 s. 504 f, Lindfelt, Villy: 
Sopimuksen päättyessä voimassa pysyvät sopimusmääräykset, Defensor Legis 2011 s. 195–209 
(s. 204), Viinikka, Tuija: Tavara viivästyy – mitä korvataan vai korvataanko mitään?, Defensor 
Legis 2010 s. 813–824 (s. 823). Observera även det redan diskuterade avgörandet HD 2001:27 
där högsta domstolen inte jämkade en avtalsvitesklausul i ett fastighetsköpebrev. Här kan 
också noteras diskussionen om avtalsvitet ur en rättsekonomisk synvinkel i Leivonen, Raisa: 
Sopimussakko – Oikeustaloustieteellinen näkökulma, Edilex 2009 s. 21 ff jämte hänvisningar.
73 Se även Nygren 2002 s. 221.
74 Hemmo II 2003 s. 341 ff. Observera även Cordero-Moss 2014 s. 107 ff. Se därtill DCFR 
Volume 1 s. 964 f: »In most European systems the stipulated payment replaces the damages 
for non-performance which the creditor would have recovered. This means that the creditor 
cannot claim damages instead of the stipulated payment. Nor can the creditor claim damages 
in addition to the stipulated payment...In FINNISH and DANISH law the solution depends on 
the interpretation of the term».



131

Högsta domstolen belyste i sitt avgörande HD 1989:18 fördelningen av be-
visbördan mellan parterna då säljaren hade gett köparen en garanti.80 Följande 
sägs i referatet:

»Vid försäljningen av en dators massminne och några datorprogram hade A 
lämnat sex månaders garanti från leveransdagen. Vid användningen av da-
torn hade det uppstått fel som A hade avhjälpt. B vägrade betala räkning-
arna för reparationsarbetet. A hade inte gjort sannolikt att de fel som hade 
uppstått under garantitiden hade förorsakats av något annat än ursprungliga 
fel i enheten. B var därför inte skyldig att betala räkningarna.»

Det säger sig självt att garantierna ofta är viktiga villkor vid avtalsförhand-
lingar, eftersom säljaren självklart vill begränsa sitt ansvar medan köparen vill 
ha en möjligast omfattande och långvarig garanti.81 Ibland ges också köparen en 
»garanti» inom citationstecken; här avser jag en klausul som inte medför någon 
skyddsfunktion. Klausulens tillämpning kanske leder till samma slutresultat som 
skulle följa av dispositiv lag, dvs. den kan lika gärna utelämnas från avtalet utan 
att situationen på något sätt förändras. Klausulen kan också visa sig medföra 
inskränkningar i de rättigheter som köparen annars hade haft, varvid det de 
facto är fråga om en friskrivning. Därtill �nns det klausuler som både innehåller 
en garanti och en friskrivning; i dessa fall kan den samlade effekten för köparen 
mycket väl vara negativ. Friskrivningen leder med andra ord till större nackdelar 
än de fördelar som följer av garantin. Användningen av termen garanti blir na-
turligtvis missvisande i dessa fall.82 Normalt har dock även en »garanti» i form 
av en friskrivning rättslig verkan; den fritar som utgångspunkt säljaren från 
ansvar i enlighet med utfästelsen och påverkar därmed felbedömningen. Det kan 
naturligtvis i vissa fall bli aktuellt med t.ex. jämkning.83 Olika typer av begrän-
sade garantiklausuler och »garantier» som snarare utgör friskrivningar är van-
liga bl.a. i avtal som gäller datorprogram.84 Datorprogram levereras därtill ofta 

80 Observera också Aurejärvi, Erkki: Irtaimen kaupan takuuehdot, Helsinki 1981 s. 103, samt 
Wetterstein 1982 s. 75 ff där han (med hänvisning till bl.a. Aurejärvi) säger sig vara »benägen 
att omfatta regeln om att fel som framkommer under garantitiden presumeras ha funnits ’in 
nuce’ vid farans övergång».
81 Hemmo III 2005 s. 192 f.
82 Lundmark 1996 s. 39 f, s. 87, Ramberg & Herre 2014 s. 52.
83 Wetterstein 1982 s. 80 ff.
84 Det ligger utanför syftet med artikeln att fördjupa sig i hur man kan klassi�cera de avtal 
med vilka datorprogram överlåts (köp/licens/avtalshybrid?). Frågan diskuteras kort i t.ex. 
Sund-Norrgård 2011 s. 38 f jämte hänvisningar. Se därtill det amerikanska rättsfallet Capitol 
Records, LLC v. ReDigi, Inc. No. 12-0095, 2012 U.S. Dist från år 2013, http://ia600800.
us.archive.org/30/items/gov.uscourts.nysd.390216/gov.uscourts.nysd.390216.109.0.pdf. Se 
också EU-domstolens dom i ärendet UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., C–128/11 
från år 2012, http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62011CJ0128&lang1=sv&type=TX
T&ancre=.




