
FEL I PROGRAMVARA

En studie av befintliga felbegrepp och deras tillämplig-
het

Magisteruppsats

Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, ter-
min 8

Linköpings Universitet, vt 2001

Emma Berg
Sofia Malander

Engelsk titel: Nonconforming software, a study of ex-
isting regulations and their applicability.





Avdelning, Institution
Division, Department

Ekonomiska Institutionen
581 83 LINKÖPING

Datum
Date

2001-06-11

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
Examensarbete

ISRN   Affärsjuridiska programmet 2001/8   

C-uppsats
X D-uppsats
      Övrig rapport

____

Serietitel och serienummer          ISSN
Title of series, numbering

URL för elektronisk version
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2001/ajp/008/

Titel
Title

FEL I PROGRAMVARA
En studie av befintliga felbegrepp och deras tillämplighet

Nonconforming software, a study of existing regulations and their applicability

Författare
Author

Emma Berg
Sofia Malander

Sammanfattning
Abstract
Avtal om kundspecifik programvara hamnar ofta i gränslandet mellan köp och tjänst, och mellan
överlåtelse och upplåtelse, det är därför tveksamt om köplagen är tillämplig på sådana avtal. Frågan
om köplagens tillämplighet har betydelse för säljarens ansvar för fel i leveransen.

I denna uppsats utreds i vilka situationer standardavtal och lagar är tillämpliga på avtal rörande kun-
danpassad programvara, och vad det har för betydelse för vilka fel som skall omfattas av leverantö-
rens ansvar. I uppsatsen undersöks också hur handelsbruk och sedvänja påverkar avtalet och vad som
kan anses utgöra handelsbruk och sedvänja.

Felansvaret i standardavtalen är i flera fall begränsat till avvikelser från avtalad specifikation, något
som kan vara problematiskt om köparen inte förstår t.ex. kravspecifikationen, som är en viktig del av
avtalet. Ett annat problem är att kravspecifikationen ofta fastställs först efter avtalets undertecknande.

För att fastställa vad som är ett väl avvägt felansvar är utgångspunkten en situation där köpare och
säljare är lika välinformerade och lika starka förhandlingsmässigt.

Nyckelord
Keyword
Programvara, mjukvara, fel, standardavtal, sedvänja



Avdelning, Institution
Division, Department

Ekonomiska Institutionen
581 83 LINKÖPING

Datum
Date

2001-06-11

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
Examensarbete

ISRN   Affärsjuridiska programmet 2001/8   

C-uppsats
X D-uppsats
      Övrig rapport

____

Serietitel och serienummer          ISSN
Title of series, numbering

URL för elektronisk version
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2001/ajp/008/

Titel
Title

FEL I PROGRAMVARA
En studie av befintliga felbegrepp och deras tillämplighet

Nonconforming software, a study of existing regulations and their applicability

Författare
Author

Emma Berg
Sofia Malander

Sammanfattning
Abstract
Agreements regarding adjusted software are usually to be found on the borderline between purchase
and service, and between release and grant of enjoyment. Therefore it is doubtful if the Swedish law
of purchase is applicable on such agreements.

In this thesis we analyse to what extent laws and standard agreements are applicable on agreements
concerning adjusted software, and what consequences the applicability have for the producer's res-
ponsibility for nonconforming software. We also analyse how commercial custom and practices af-
fect the agreement.

The responsibility for nonconforming software is to a large extent limited to deviations from the ag-
reed upon specification. This can be a problem if the buyer does not understand i.e. the technical
specification, which is an important part of the agreement. Another problem is that the technical spe-
cification often does not exist at the time of signing of the contract.

To determine when a responsibility for non-conforming software can be regarded as well balanced,
we imagine a situation where the buyer and the producer have the same information, and have equ-
ally strong negotiation positions.

Nyckelord
Keyword
Software, nonconforming, standard agreement, custom



INNEHÅLL

FÖRKORTNINGAR 7

ORDLISTA 8

DEL 1: REFERENSRAM 1

1 INLEDANDE AVSNITT 1

1.1 PROBLEMBAKGRUND 1
1.2 PROBLEMFORMULERING 2
1.3 SYFTE 2
1.4 METOD 2
1.5 AVGRÄNSNING 3

2 INLEDNING 3

3 UPPHOVSRÄTT TILL DATORPROGRAM 4

4 KÖPLAGENS TILLÄMPLIGHET VID KÖP AV PROGRAMVARA 6

4.1 KÖPLAGENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 6
4.1.1 Internationella köp 7

4.2 GRÄNSDRAGNINGAR 7
4.2.1 Köp eller tjänst 8

4.2.1.1 Materialet 8
4.2.1.2 Kringtjänster 9

4.2.2 Överlåtelse av upphovsrätt eller upplåtelse av nyttjanderätt 10
4.2.3 Exemplaröverlåtelse eller upplåtelse av nyttjanderätt 12

4.3 KÖPLAGENS FELREGLERING 13
4.3.1 Konkreta fel 13
4.3.2 Abstrakta fel 14

5 ANALOGITOLKNING 15

5.1 ANVÄNDNINGEN AV ANALOGIER 16
6 STANDARDAVTAL 16

6.1 STANDARDAVTALS INFÖRLIVANDE I ENSKILDA AVTAL 17
6.2 STANDARDAVTAL SOM SEDVÄNJA 17
6.3 AVTAL 90 18

6.3.1 Felregleringen enligt Avtal 90 19
6.3.2 Tredjepartsprogramprodukter 20
6.3.3 Begränsningar av felansvaret 20

6.4 PROMISE 2001 22
6.4.1 Felregleringen enligt Promise 2001 22
6.4.2 Tredjepartsprogramprodukter 23
6.4.3 Begränsningar av felansvaret 23
6.4.4 Missledande ordalydelse 24

6.5 EDEL 90 24
6.5.1 Felregleringen enligt Edel 90 25
6.5.2 Begränsningar av felansvaret 25

7 SEDVÄNJA OCH HANDELSBRUK 26



7.1 SEDVÄNJA OCH HANDELSBRUK SOM AVTALSINNEHÅLL 27
8 ALTERNATIV TILL FELANSVAR 28

DEL 2: ANALYS 29

9 KÖPLAGEN 30

9.1 KÖPLAGENS UTFYLLANDE FUNKTION 30
9.1.1 Reglering saknas i avtalet 30
9.1.2 Köplagen som norm 31

9.2 GRÄNSDRAGNINGSPROBLEMATIK AV BETYDELSE FÖR KÖPLAGENS
DIREKTA TILLÄMPNING 32

9.2.1 Upphovsrättens övergång 33
9.2.2 Köparens bidrag till produkten 34

9.2.2.1 Materialet 34
9.2.2.2 Vari består värdet i programvara? 35

10 ANALOGIER 37

10.1 VARFÖR FINNS DET INGEN LAG OM TJÄNSTER MELLAN
NÄRINGSIDKARE? 37
10.2 ANALOGIER FRÅN KÖPLAGEN 39

11 STANDARDAVTAL 40

11.1 FRISKRIVNINGEN FRÅN ABSTRAKTA FEL 40
11.1.1 Oklarhetsregeln 41

11.1.1.1 Oklar konstruktion? 41
11.1.1.2 Oklar innebörd? 42

11.2.2 Oskälighet 42
11.2.3 Intolkning 42
11.2.4 Anledningen till friskrivningen 44

12 SEDVÄNJA OCH HANDELSBRUK 45

12.1 HUR BLIR NÅGOT EN ALLMÄN RÄTTSPRINCIP? 46
12.2 UTGÖR NÅGON REGLERING I STANDARDAVTALEN SEDVÄNJA? 47

12.2.1 Friskrivningen från abstrakta fel 48
12.2.2 Friskrivningen från småfel 49

13 VÅRT FÖRSLAG PÅ ETT VÄLAVVÄGT FELANSVAR 49

13.1 VÅR FELANSVARSKLAUSUL 50
14 SAMMANFATTNING 50

LITTERATURLISTA 53

OFFENTLIGT TRYCK 53
LITTERATUR 53
ARTIKLAR 54
MUNTLIGA KÄLLOR 54
ÖVRIGA KÄLLOR 54

RÄTTSFALLSREGISTER 55



Förkortningar

AvtalsL – Lag (1915:2189 om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens

område

Avtalsvillkorslagen – Lag (1984) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

CISG – Lag (1987:22) om internationella köp

JB – Jordabalken

KonsumentköpL – Konsumentköplag (1990:932)

KöpL – Köplag (1990:931)

Patentlagen – Patentlag (1967:837)

Prop – Proposition

SOU – Statens offentliga utredningar

SvJT – Svensk juristtidning

URL – Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Åvl – Lov om opphavsrett til åndsverk



Ordlista

Driftsmiljö: Med driftsmiljö menas all utrustning, programvara och ev. databaser som

avtalsobjektet verkar tillsammans med.

Faktisk leveransdag: Med faktisk leveransdag menas den dag när avtalsobjektet de facto

avlämnas till beställaren, skiljer sig ibland från avtalad leveransdag.

Förpackningslicenser: Med förpackningslicens menas sådana villkor som finns tryckta

på förpackningar med t.ex. cd-romskivor, där köparen normalt anses ha godtagit villko-

ren om förpackningen bryts.

Gränssnitt: Med gränssnitt avses de gränser som finns mellan hårdvaran och programva-

ran samt mellan datorn och användaren, t.ex. tangentbord och bild.

Kravspecifikation: Med kravspecifikation menas parternas nedtecknade överenskom-

melse om datorprogrammets funktionalitet och uppbyggnad.

Källkod: Källkod är det språk som programmeraren skriver i. Den översätts sedan till

objektkod

Material: När vi i uppsatsen talar om material är det i den vidare bemärkelse som ordet

har i köplagen, d.v.s. även idéer och immateriell egendom omfattas.

Objektkod: Objektkod är programvara i den form som är läsbar för en dator och den

form som ett program oftast föreligger i när det säljs.

Programmeringsfel: Med programmeringsfel skall förstås ett fel som uppstår p.g.a. en

programmerares felaktiga inmatning av information.

Programvara: Programvara är en serie av instruktioner som styr en dators arbete.

Support: Används istället för, eller utöver, det normala felansvaret. Beställaren betalar

löpande en supportavgift mot att supportgivaren (som inte behöver vara den samma som

leverantören) åtar sig att avhjälpa fel om uppstår vid användningen av programvaran.

Systemleveransavtal: Termen systemleveransavtal avser avtal där det ingår såväl maski-

ner som programvara och tjänster.

Telia: Med Telia avses i Telia-koncernen ingående bolag.

Uppdragsavtal: Vid ett uppdragsavtal tillverkar säljaren på uppdrag av beställaren ett

helt nytt program utifrån beställarens önskemål.
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Del 1: Referensram

1 Inledande avsnitt

1.1 Problembakgrund

Avtal på IT-rättens område innebär en mängd nya problem, både vad gäller klassificering

av avtalen och befintliga lagars tillämplighet. Den snabba tekniska utvecklingen gör att

lagstiftaren oundvikligen hamnar på efterkälken. Högre krav ställs därför både på avtalen

och på juristernas kompetens.

Avtal om kundspecifik programvara hamnar ofta i gränslandet dels mellan köp och tjänst

och dels mellan överlåtelse och upplåtelse, det är därför tveksamt om köplagen är till-

lämplig på sådana avtal. Frågan om köplagens tillämplighet har betydelse för säljarens an-

svar för fel i leveransen. Även om parterna genom egna regleringar frångått köplagen

finns det ofta otydligheter och luckor i avtalet och köplagen kan därför komma att få be-

tydelse i utfyllande syfte.1

Vissa av de standardavtal som finns på området är ensidigt upprättade av säljarsidan och

därför ibland betydligt mer förmånliga för säljaren är för köparen. Felansvaret i standar-

davtalen är i flera fall begränsat till avvikelser från avtalad specifikation2, något som kan

vara problematiskt om köparen inte förstår t.ex. kravspecifikationen, som är en viktig del

av avtalet. Ett annat problem är att kravspecifikationen ofta fastställs först efter avtalets

undertecknande. Vid avtalsslutet finns således varken ett färdigt program eller en ritning

till programmet.

Det förekommer att parterna inte uttryckligen definierar vilket ansvar leverantören skall

ha för fel i produkten eller att avtalet är otydligt på den punkten. I sådana situationer är

det intressant att se vilken ledning man kan ha av köplagens bestämmelser. Det är också

av stort intresse att se om innehållet i standardavtalen kan ha fått status som sedvänja el-

ler handelsbruk så att det skulle vara till ledning även i de fall parterna inte har gjort en

uttrycklig hänvisning till standardavtalen.

                                                
1 Ramberg, Allmän Köprätt, s. 20
2 Avtal 90 p. 12.1, Promise p. 7.1, Edel 90 p. 7.2.1
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Det är inte ovanligt att kundens tekniska kunskaper är avsevärt mindre än säljarens och

datorprogram har ofta en central funktion i verksamheten. Kundens situation är därför

utsatt, vilket gör det viktigt att på ett bra sätt reglera leverantörens felansvar.

I den fortsatta framställningen kommer vi att använda oss av ordet fel i dess all-

mänspråkliga betydelse, d.v.s. fel omfattar allt som en köpare kan tänkas ha att anmärka

på. Alla fel faller då inte inom ramen för leverantörens ansvar utan vi kommer att skilja

mellan sådana fel som leverantören ansvarar för och sådana som denne inte ansvarar för.

Denna feldefinition stämmer överens med feldefinitionen i Avtal 90.3

Uppsatsen har författats som ett led i det examensarbete vi genomfört i samarbete med

Telia.

1.2 Problemformulering

Vilka fel ansvarar leverantören för i kundanpassad programvara?

1.3 Syfte

Med vår uppsats ämnar vi utreda i vilka situationer standardavtal och lagar är tillämpliga

på avtal rörande kundanpassad programvara och vad det har för betydelse för vilka fel

som skall omfattas av leverantörens ansvar. Vi kommer därefter att ge vårt förslag till hur

ett välavvägt felansvar bör se ut och hur det kan formuleras i ett avtal.

1.4 Metod

Vi kommer först att bedöma köplagens tillämplighet på leverans av programvara. Skulle

vi finna att köplagen inte är direkt tillämplig kommer vi att undersöka möjligheterna till

analogitolkning. Därefter kommer vi att gå igenom de standardavtal som finns på områ-

                                                
3 Avtal 90 p. 12
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det. Vi kommer också att undersöka hur handelsbruk och sedvänja påverkar avtalet och

vad som kan anses utgöra handelsbruk och sedvänja. För att fastställa vad som är ett väl

avvägt felansvar föreställer vi oss en situation där köpare och säljare är lika välinformera-

de och lika starka förhandlingsmässigt. Den ansvarsfördelning som dessa fiktiva avtal-

sparter kommer överens om anser vi vara välavvägd.

1.5 Avgränsning

Vi kommer inte att behandla immaterialrättsliga fel eftersom dessa oftast är specialregle-

rade i programvaruavtalen.4 Vi kommer heller inte att beröra hur fel som faller inom ra-

men för leverantörens ansvar skall avhjälpas, d.v.s. vilka rättigheter köparen har till t.ex.

prisavdrag och hävning, och inte säljarens eventuella ansvarsfrihet p.g.a. force majeure.

En ytterligare avgränsning är systemleveransavtal, vi kommer inte att närmare beröra de

problem som uppstår när avtalsobjektet består av både hårdvara och programvara. Upp-

satsen kommer inte att behandla konsumentlagstiftning på området utan utgångspunkten

är avtal mellan näringsidkare.

2 Inledning

Programvaruavtal är speciella till sin karaktär såtillvida att de ofta innehåller både överlå-

telser, upplåtelser och tjänster i samma avtal. Det krävs dessutom vissa kringliggande

regleringar t.ex. sekretessregleringar och ibland supportavtal mellan parterna för att för-

hållandet dem emellan skall fungera tillfredsställande. Ofta råder en ojämn kunskapsba-

lans mellan köpare och säljare eftersom även ganska avancerade program köps av mindre

företag med begränsad kunskap om tekniken bakom programvaran.

Felansvaret enligt de standardavtal som finns på området är knutet till vad som framgår

av avtalad specifikation.5 I kommentaren till ett av avtalen6 förklaras att med avtalad spe-

cifikation i detta fall skall förstås avtalet som helhet samt produktbeskrivningar och all-

                                                
4 Tex. Avtal 90 p. 14, Promise 2001p. 6.
5 Avtal 90 p. 12.1, Promise 2001 p. 7.1, Edel 90 p. 7.2.1
6 Avtal 90
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mänt tillämpade normer för motsvarande leveranser.7 Detta är emellertid en tolkning som

inte verkar ha kommit till allmän kännedom och ofta bedöms endast avvikelser från krav-

specifikationen som fel som leverantören ansvarar för. Eftersom kravspecifikationen

många gånger är tekniskt inriktad kan det för en köpare med begränsade kunskaper om

programmering vara svårt att förstå vad som egentligen avtalats. Leverantören har dess-

utom ett övertag genom att han ofta använder sig av sina egna färdiga avtalsmallar som

naturligtvis utformats till hans egen fördel.

För vissa programvaruavtal kan köplagen användas för att reglera parternas rättigheter

och skyldigheter och köplagens reglering av felansvaret är relativt generöst mot köparen.

Eftersom köplagen är dispositiv är det emellertid ofta så att köplagens regler frångås och

andra regleringar, t.ex. standardavtal, används istället.

Standardavtalen har en stark ställning på IT-rättsområdet och dess innehåll har fått stor

spridning även då avtalen inte tillämpas direkt. En del regleringar används t.ex. flitigt även

i avtal upprättade av enskilda företag.8 Det är av intresse att undersöka om standardavta-

lens ställning är så stark att de skall ses som handelsbruk eller sedvänja.

Eftersom programvaruavtal innehåller begrepp som till viss del ligger utanför en jurists

normala ordförråd har vi valt att i början av denna uppsats upprätta en ordlista som skall

underlätta förståelsen av texten.(se s. 6).

3 Upphovsrätt till datorprogram

Då vi i den fortsatta framställningen delvis kommer att diskutera överlåtelse av upphovs-

rätten till programvara vill vi kortfattat redogöra något för i vilken utsträckning datapro-

gram kan omfattas av upphovsrätt.

Det immateriella skyddet för programvara har stor ekonomisk betydelse eftersom det

ofta är mycket kostsamt att utveckla ett datorprogram. Patentlagen utesluter uttryckligen

datorprogram p.g.a. att de i sig själva inte är industriellt användbara uppfinningar utan

                                                
7 Se vidare i analysen s. 50
8 Formuleringar liknande de i standardavtalen förkommer flitigt i avtal upprättade såväl av Telia som av dess motparter.
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endast en styrfunktion för datorer.9 Det som återstår är då upphovsrättsligt skydd genom

upphovsrättslagen.10 Upphovsrätten skyddar alla litterära och konstnärliga verk. Den här

formuleringen har en vid betydelse och omfattar enligt lagens första paragraf bl.a. musik,

bilder och datorprogram.11  Datorprogram är upphovsrättsligt skyddade i de flesta länder

och för EU-länder finns ett direktiv som föreskriver att medlemsländerna skall ge imma-

terialrättsligt skydd åt datorprogram som litterära verk.12

Upphovsrättslagen ger inte datorprogrammen ett idealiskt skydd eftersom den bara skyd-

dar formen som upphovsmannen valt för att uttrycka sina idéer på och alltså inte själva

idén.13 För datorprogram blir det extra kännbart eftersom det ofta är just idén som är det

värdefulla och skyddsvärda.14 Däremot omfattas datorprogram av det skydd lagen ger

oavsett i vilken form programmet förekommer.15 Även förberedande designmaterial

skyddas av upphovsrätt.16

För att något skall kunna skyddas av upphovsrätt krävs att det uppnått verkshöjd, d.v.s.

verket måste ha ett visst mått av självständighet och originalitet. Kravet på verkshöjd är

normalt ganska högt ställda, det skall i princip vara uteslutet att två oberoende personer

åstadkommer liknande verk för att verkshöjd skall anses uppnådd.17 När det gäller da-

torprogram har kravet på verkshöjd sänkts betydligt. Av praxis framgår att även ganska

enkla datorprogram kan uppnå verkshöjd,18 och i USA har utvecklats ett synsätt som fått

genomslag internationellt där alla datorprogram, med två undantag, kan sägas ha verks-

höjd. Undantaget från verkshöjd är endast program som är mycket enkla och helt saknar

originalitet och program vars utformning är den enda möjliga lösningen på ett problem.19

De allra flesta datorprogram torde därmed vara föremål för upphovsrätt.

                                                
9 PatentL. 1 §
10 Lindberg, Westman, Praktisk IT-rätt s. 157
11 URL 1:1
12 Olsson, Copyright s. 40
13 Plogell, Immaterialrättsliga aspekter på datorprogram s. 17 f.
14 Olsson, Copyright s. 40
15 Olsson, Copyright  s. 42
16 URL 1:1 3 st.
17 Lindberg, Westman, Praktisk IT-rätt s. 162 f.
18 NJA 1990 s. 499
19 Lindberg, Westman, Praktisk IT-rätt s. 163
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4 Köplagens tillämplighet vid köp av programvara

För att skilja mellan olika typer av avtal klassificeras de ofta som överlåtelser, upplåtelser

och tjänster. En överlåtelse innebär en slutlig övergång av den tidigare innehavarens alla

rättigheter till avtalsobjektet och kan delas in i undergrupperna köp, byte och gåva. Upp-

låtelse syftar till en partiell övergång av rättigheter t.ex. nyttjanderätt till ett visst objekt.

Tjänster tar sikte på de situationer där ett visst arbete skall utföras. Vad gäller programva-

ruavtalens felreglering är det för bedömningen av köplagens tillämplighet som klassifice-

ringen av avtalet är viktig.

4.1 Köplagens tillämpningsområde

Enligt köplagens första paragraf gäller lagen vid köp av lös egendom. Lös egendom inne-

fattar allt som inte är fast egendom enligt Jordabalkens definition20, köplagen gäller alltså

även vid överlåtelse av rättigheter såsom patent och upphovsrätt. Den gäller däremot inte

vid upplåtelse av rättigheter t.ex. nyttjanderätt till programvara. Köplagen gäller också vid

tillverkningsköp, d.v.s. när föremålet för avtalet inte existerar vid tiden för avtalsslutet,

förutsatt att köparen inte tillhandahåller en väsentlig del av materialet. Slutligen gäller

köplagen också när den som skall leverera en vara även skall utföra arbete eller annan

tjänst åt köparen, så länge tjänsten inte utgör den övervägande delen av förpliktelsen.21

Det krävs ännu en förutsättning för att köplagen skall vara direkt tillämplig, nämligen att

parterna inte har reglerat sina mellanhavanden på annat sätt. Då köplagen är dispositiv

kan den sättas ur spel dels genom en direkt förklaring att andra regler skall gälla men även

genom partsbruk eller sedvänja på området.22

Även om parterna har frångått köplagens reglering kan den ha stor betydelse för att tolka

avtalsinnehållet vid otydlighet, den kan t.ex. ses som en referens för hur ett visst obestämt

uttryck såsom ”skälig tid”, ”i befintligt skick”, ”vidta rimliga åtgärder” etc. skall förstås.

Köplagen kan alltså ha en utfyllande funktion i de fall parterna har avtalat om andra reg-

ler än köplagens eftersom den ofta ligger till grund för regleringen i standardavtal och

                                                
20 JB 1, 2 kap.
21 KöpL. 2 § 1, 3 st. e contrario
22 KöpL. 3 §
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delvis även i enskilda avtal.23 Köplagen kan även få betydelse i de fall den inte är direkt

tillämplig eftersom analogier i vissa fall kan göras. Enligt vår uppfattning är det dock vik-

tigt att skilja på de situationer köplagen är direkt tillämplig och de situationer där den en-

dast tillämpas analogt eftersom en analogitillämpning alltid torde ha ett inslag av person-

ligt ställningstagande.24

4.1.1 Internationella köp

Om det är ett internationellt avtal är det oftast inte köplagen som blir tillämplig men där-

emot lagen om internationella köp, CISG. Vilken lag som skall tillämpas bestämmer na-

turligtvis parterna i det enskilda fallet. Vår nuvarande köplag bygger i allt väsentligt på

CISG men en i det här sammanhanget viktig skillnad är att CISG, liksom konsument-

köplagen endast omfattar köp av lösa saker.25 En överlåtelse av upphovsrätten till ett da-

torprogram omfattas därmed inte. När det gäller köp av tillverkningsvara och köp kom-

binerat med arbete gäller samma regler som enligt den svenska köplagen.26

4.2 Gränsdragningar

Eftersom köplagen är dispositiv är det i första hand parterna själva som avgör vilket an-

svar respektive part skall ha. Trots detta kan klassificeringen ha stor betydelse eftersom

avtalen inte sällan måste tolkas eller fyllas ut, p.g.a. att de är otydliga eller att en viss fråga

inte reglerats alls. I dessa fall måste det avgöras vilka regler som är tillämpliga på det före-

liggande avtalsförhållandet. Avgörandet kan få stor betydelse för bedömningen av vilka

fel leverantören skall ansvara för då felansvaret är olika omfattande för olika avtalstyper.27

Avtal som rör programvara kan avse:

1. överlåtelse av alla rättigheter till programvaran inklusive upphovsrätten

2. överlåtelse av ett exemplar av programvaran, vilket innebär att spridningsrätten

konsumeras medan upphovsrätten kvarstår (se vidare nedan)

                                                
23 Ramberg, Allmän Köprätt s. 20
24 Annorlunda Bergstedt Sten SvJT 3/97 s. 224
25 CISG art. 1 ”goods”
26 CISG art. 3
27 Lindberg, Westman, Praktisk IT-rätt s. 269
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3. upplåtelse av nyttjanderätt där kunden har en begränsad rätt att mot en avgift (lö-

pande eller av engångskaraktär) använda produkten, ofta kallat licensavtal

4. tjänsteavtal, därmed menar vi avtal som klassats som tjänsteavtal p.g.a. köplagens

reglering.

Vid klassificering av avtal som rör programvara har man således flera gränsdragningar att

ta ställning till. Vi vill börja med att redogöra för när övergången av programvara från

säljare till köpare kan komma att klassas som tjänst eftersom köplagens tillämpning i så-

dana fall utesluts oavsett hur man i övrigt klassar avtalet.

4.2.1 Köp eller tjänst

Det finns enligt köplagen två sätt på vilka ett avtal kan komma att klassas som ett tjänste-

avtal och därmed falla utanför köplagens direkta tillämpningsområde. Det ena är det fall

då en vara skall tillverkas på beställning och köparen tillhandahåller en väsentlig del av

materialet. Den andra situationen är då avtalet innebär att den som skall leverera en vara

även skall utföra arbete eller annan tjänst, förutsatt att tjänsten utgör den övervägande

delen av förpliktelsen.28

4.2.1.1 Materialet

Det ligger i sakens natur att kundspecifik programvara är en vara som tillverkas på be-

ställning. Detta i sig utesluter inte att köplagen är tillämplig, det framgår såväl av lagtex-

tens utformning29 som av förarbetena30. Avgörande för gränsdragningen är, i det här fal-

let, om man kan anse att köparen tillhandahållit en väsentlig del av materialet. Av betydel-

se är värderelationen mellan den del av materialet som tillhandahålls av köparen respekti-

ve den del som tillhandahålls av leverantören. Dessutom måste man beakta vilken bety-

delse det tillhandahållna materialet har för tillverkningen av huvudprodukten.31

Vad gäller programvara torde det enda materialet av något större värde vara den intel-

lektuella komponent som ligger bakom. Av förarbetena till köplagen framgår att lagbe-

redningen inte ansett det nödvändigt att i lagtexten särskilt ta hänsyn till fall när den vikti-

                                                
28 KöpL. 2 §
29 KöpL. 2 § 1 st.
30 Prop. 1988/89:76 s. 62
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gaste komponenten är intellektuell eftersom den situationen är mindre vanlig och köpla-

gen främst tar sikte på köp av lösöre. Man säger dock att den intellektuella komponenten

inte nödvändigtvis skall uteslutas vid bedömningen om huruvida köparen skall anses ha

bidragit med material. 32

Huruvida en köpare av kundspecifik programvara i något fall kan tänkas bidra med mate-

rial och i så fall i vilken utsträckning har oss veterligen inte diskuterats i doktrinen. En

som dock snuddat något vid frågan är Viveca Bergstedt Sten som nöjer sig med att säga

att det inte kan vara aktuellt för köparen av programvara att bidra med material vid be-

ställningsköp. 33 Vi kommer i analysdelen av denna uppsats att föra en närmare diskussion

kring denna fråga (se p. 9.2.2).

4.2.1.2 Kringtjänster

Förutom när köparen tillhandahåller en väsentlig del av materialet kan avtalet komma att

klassas som tjänst när leveransåtagandet kombinerats med ett åtagande att även utföra

arbete eller annan tjänst, om tjänsten utgör den övervägande delen. Man brukar kalla des-

sa avtal ”blandade avtal”. Regleringen tar sikte på fall där tjänster sker i samband med

varuleveransen. I propositionen uttrycker man sig på följande sätt; ”med arbete eller an-

nan tjänst avses i andra stycket prestationer som typiskt sett sker i samband med eller ef-

ter leveransen av varan och som går ut på annat än tillverkning av varan. Om ett avtal

enbart går ut på tillverkning skall det bedömas bara enligt första stycket.”34

I vissa situationer kan de olika delarna anses utgöra självständiga avtal, där ett rör leveran-

sen av en vara och ett annat rör utförandet av en tjänst. När det totala åtagandet inte kan

delas upp i två separata avtal måste man avgöra vad som skall anses vara den övervägan-

de delen.35 Vid bedömningen är värdet av de olika delarna av betydelse, men även det

faktum att arbetet kan anses kräva särskild skicklighet eller utrustning, och därför skall

anses utgöra den övervägande delen, kan vara av betydelse. Dessutom måste man ta hän-

syn till vad som är avtalets huvudsyfte.36

                                                                                                                                           
31 Ramberg, Allmän köprätt s. 28
32 SOU 1976:66 s. 205
33 Bergstedt Sten SvJT 3/97 s. 224
34 Prop. 1988/89:76 s. 65
35 SOU 1976:66 s. 206 f.
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Vad gäller programvara kan regleringen vara av betydelse i de fall där t.ex. installation el-

ler underhåll av programvaran är aktuell. Det som avgör är, som redogjorts för ovan, bl.a.

hur stor del av avtalet som tjänsten representerar. För programvara kan omfånget på in-

stallationsarbetet variera, vid mindre program är det vanligt att installationen enbart be-

står av att en diskett eller dyl. sätts in i en hårddisk. I en sådan situation torde det vara

uppenbart att, även om leverantören skulle stå för installationen, tjänsten inte utgör nå-

gon övervägande del av avtalet.

Är installationen däremot mer omfattande måste en noggrannare bedömning göras. För

att fastställa avtalets huvudsyfte kan man ställa sig frågan vad det är beställaren egentligen

är mest intresserad av. Har förhandlingarna i huvudsak gått ut på att komma fram till hur

installationsarbetet av ett program skall gå tillväga eller har målet med förhandlingarna

varit att komma överens om hur programvaran skall se ut och hur den skall få användas?

Ofta torde man komma fram till att huvudsyftet faktiskt är själva programvaran även i de

fall installationen är en viktig del. Även vad gäller delarnas värde torde programvaran som

sådan vara av större värde och kosta mer för köparen än själva installationsarbetet.

Som ett förtydligande exempel kan vi jämföra med en elektrikers arbete med att dra el i

ett hus. I avtalet ingår förutom arbetet diverse lysknappar och vägguttag och naturligtvis

elkablarna. I den situationen känns det naturligt att klassa avtalet som rent tjänsteavtal

eftersom lysknapparna och vägguttagen inte är det primära. Avtalsobjektets värde ligger i

arbetet med att dra el.

Undantaget för kringtjänster innebär inte att avtal som rör programvara exkluderas från

köplagens direkta tillämpningsområde enbart av den anledningen att tillverkningen av

varan består av ett tjänstearbete.37 Vi kommer i analysen att föra en diskussion kring var

gränsen går mellan köp och tjänst.

4.2.2 Överlåtelse av upphovsrätt eller upplåtelse av nyttjanderätt

En överlåtelse av upphovsrätten till ett datorprogram omfattas av köplagen enligt grund-

regeln i första paragrafen. När det gäller licensavtal faller dessa däremot helt utanför

köplagens direkta tillämplighet eftersom det då är fråga om en upplåtelse av nyttjanderätt

                                                                                                                                           
36 Blom, Eriksson m.fl., Karnov s. 548
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till programmet.38 Möjligtvis kan man använda köplagen analogt på licensavtal och vi

kommer i analysen att föra en diskussion om hur analogier kan göras utifrån köplagen.

Det förekommer att avtalet inte ger tillräcklig ledning för att frågan om upphovsrättens

övergång skall kunna avgöras. Är programmet av standardkaraktär och har leverantören

slutit liknande avtal med flera kunder avseende samma program torde det vara underför-

stått att det är upplåtelse av nyttjanderätt (alternativt exemplaröverlåtelse) som avsetts.

Har leverantören däremot framtagit programmet på uppdrag av en viss kund och skräd-

darsytt det efter denne kunds behov kan bedömningen vara svårare att göra.

Så var fallet när en fiskeriförening beställde ett administrativt avräkningsprogram av ett

dataföretag. Tvist uppstod om huruvida avtalet mellan parterna avsåg överlåtelse av

äganderätt/upphovsrätt eller enbart upplåtelse av nyttjanderätt. Vid avtalsslutet fördes

ingen diskussion om ägande- respektive upphovsrätten till programmet, hovrätten sade

sig i stället ta ledning av allmänna principer och uttalade:

”Rent allmänt kan sägas att det, när det inte föreligger något uttryckligt avtal, i de

flesta fall inte finns anledning att anta att ett avtal avseende rätt att utnyttja ett

datorprogram är mer omfattande än vad som erfordras för att tillgodose använda-

rens behov, d v s i det aktuella fallet en rätt att utnyttja programmet för förening-

ens avräkningsförfarande med medlemmarna i föreningen.”39

Fallet togs inte upp till behandling i HD men uppfattningen att kunden vid utvecklings-

avtal, förutsatt att inget annat avtalas, förvärvar en nyttjanderätt till produkten och att

upphovsrätten kvarstår hos leverantören har ändå fått genomslag i doktrinen.40

Av hovrättens formulering framgår emellertid att ställningstagandet har karaktär av hu-

vudregel samt att omständigheter i det enskilda fallet kan ändra presumtionen. Vilka om-

ständigheter som kan vara relevanta och hur stark vi bedömer att huvudregeln är diskute-

ras i analysen under p. 9.2.1.

                                                                                                                                           
37 Bergstedt Sten SvJT 3/97 s. 225
38 KöpL. 1 § e contrario
39 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 1993-04-14, DT 4149
40 Lindberg, Westman, Praktisk IT-rätt s. 342, samt Bergstedt Sten, SvJT 3/97 s. 226
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4.2.3 Exemplaröverlåtelse eller upplåtelse av nyttjanderätt

Ett programvaruavtal som innebär överlåtelse av ett enstaka exemplar av programvaran

utan att köparen för den skull får någon upphovsrätt till programmet faller under köpla-

gens bestämmelser. Överlåtelsen räknas då som exemplaröverlåtelse i likhet med den

överlåtelse som sker vid köp av t.ex. en bok.

Enligt upphovsrättslagen skall exemplar av verk som överlåtits med upphovsmannens

samtycke fritt få spridas vidare. Man säger att upphovsmannens spridningsrätt konsume-

ras vid överlåtelse av exemplaret. Konsumtionsreglerna avser alltid endast det överlåtna

exemplaret och inte upphovsrätten som sådan. Rätten att sprida exemplaret vidare inne-

bär, enligt huvudregeln, att köparen kan sälja exemplaret vidare, låna ut det, visa upp det

etc. Däremot har köparen inte rätt till uthyrning av exemplaret, exemplarframställning

eller offentligt framförande. För datorprogram finns ytterligare en begränsning som inne-

bär att datorprogram inte får lånas ut till allmänheten.41

Gränsdragningen mellan exemplaröverlåtelse och upplåtelse kan tyckas innebära problem

främst vad gäller avtal om standardprogramvara eftersom reglerna om exemplaröverlåtel-

se främst tar sikte på de litterära verken och musikverken där exemplar massframställs i

försäljningssyfte (t.ex. böcker, skivor o.d.).42 Uppfattningen stöds av att problematiken

kring exemplaröverlåtelse i doktrinen behandlats i samband med standardprogramvara.43

Utgångspunkten för leverantörssidan är att det vid avtal rörande standardprogram rör sig

enbart om licens och alltså inte om exemplaröverlåtelse. Lindberg och Westman menar

att det, med hänsyn till den starka branschpraxis som stödjer leverantörernas uppfattning,

torde vara svårt att i dessa situationer tala om överlåtelse. 44 Andra författare för emeller-

tid fram åsikten att det, för standardprogramvara som tillhandahålls över disk, finns så

många likheter med traditionellt köp av exemplar att avtalen bör klassas som exemp-

laröverlåtelse.45

                                                
41 URL 2 kap. 19 §
42 Koktvedgard, Levin, Lärobok i Immaterialrätt s. 112
43 Lindberg, Westman, Praktisk IT-rätt s. 271
44 Lindberg, Westman; Praktisk IT-rätt s. 271
45 Lindberg, Westman, Praktisk IT-rätt som hänvisar till Bender, EDB-rettigheder 1998 s. 297
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Man kan fråga sig varför diskussionen om exemplaröverlåtelse enbart hålls kring stan-

dardprogramvara. Även ett specialdesignat datorprogram torde enligt vår mening kunna

blir föremål för exemplaröverlåtelse. De licensavtal som parterna förhandlar fram ser inte

sällan ut så att beställaren får en evig nyttjanderätt och betalar en engångssumma vid leve-

ransen av avtalsobjektet. Detta liknar i mycket en exemplaröverlåtelse, i de flesta fall vill

emellertid leverantören, precis som vid standardprogram, att avtalet skall utformas som

ett licensavtal för att hindra att programvaran överlåts vidare. För köparen innebär detta

ingen större inskränkning av användningen av produkten och licensavtal torde därför va-

ra betydligt vanligare än avtal om överlåtelse av exemplar.

4.3 Köplagens felreglering

Programvaruavtal omfattas, som vi sett ovan, inte alltid av köplagens direkta tillämplighet

och även när de gör det har parterna ofta reglerat sina mellanhavanden på andra sätt. Då

köplagen trots det kan få betydelse för bedömningen av felansvaret är det av intresse att

se på vilket sett köplagen reglerar leverantörens ansvar för fel, och hur denna reglering

skiljer sig från felregleringarna i standardavtalen på programvaruområdet. Köplagen har

en felreglering som är relativt generös mot köparen av en vara. Felansvaret för säljaren

gäller två år från det att varan levererats. Ansvaret omfattar inte endast avvikelser från

utlovade egenskaper utan även avvikelser från vad köparen med fog har kunnat förvänta

sig av varan. Nedan skall vi kort redogöra för vad som enligt köplagen skall anses utgöra

fel i levererad vara.

4.3.1 Konkreta fel

Grundregeln i köplagen är att varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och

förpackning skall stämma överens med vad som följer av avtalet.46 Typexemplet på fel

enligt denna definition är när köparen beställt en röd bil men får en blå bil, detta är ett så

kallat konkret fel.

                                                
46 KöpL. 17 § 1 st
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För programvaruavtalen är det ofta kravspecifikationen som innehåller information om

varans avtalade art, mängd och kvalitet, det är därför mycket viktigt att kravspecifikatio-

nen noga reglerar vilka krav som ställs på programmet.

4.3.2 Abstrakta fel

Saknas kravspecifikation eller är den otydlig skall enligt köplagen en mer allmän mått-

stock användas, man talar då om abstrakta fel.

”Om inte annat följer av avtalet, skall varan

1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används,

2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om sälja-

ren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft rimlig anledning

att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning

3. ha egenskaper som säljaren hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och

4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackningen behövs för att

skydda eller bevara varan.”47

Regleringen i punkt ett tar sikte på varans ändamålsenlighet och inte dess kvalitet. Till-

lämpat på ett mjukvaruavtal innebär det bl.a. att ett ordbehandlingsprogram på svenska

skall innehålla stavningskontroll på svenska, om ej annat uttryckligen avtalats, därför att

det annars inte kan användas på ett sådant sätt som ordbehandlingsprogram normalt an-

vänds. En vara skall för att uppfylla kriteriet på ändamålsenlighet inneha alla de egenska-

per som en sådan vara normalt anses ha.48 Det räcker alltså inte om man i ett bokförings-

program i och för sig kan bokföra alla tänkbara poster om man inte också kan skriva ut

de poster man fyllt i.

Punkt två blir aktuell främst när köparen har för avsikt att använda varan för ett ändamål

som den normalt inte används till. Det krävs som synes inte bevis om att säljaren faktiskt

kände till detta ändamål utan om omständigheterna varit sådana att han ”måste” ha insett

köparens syfte är det tillräckligt. Om en köpare kontaktar en programvaruleverantör för

köp av ett ordbehandlingsprogram, för att han vill kunna lägga upp och få en bra ordning

på sitt personalregister, torde programvaran kunna sägas vara felaktig om det inte finns

                                                
47 KöpL. 17 § 2 st.
48 Lehrberg, Köprätt s. 63
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en funktion som kan ordna inlagda poster i bokstavsordning. Oftast är det säljaren som

har den tekniska kunskapen och köparen endast en idé om vad han vill kunna göra med

programvaran och om säljaren inte anser sig kunna tillhandahålla det köparen behöver är

han skyldig att upplysa köparen om detta49.

Om säljaren visat prov på varan har köparen rätt att förutsätta att det exemplar han får

har samma egenskaper som provet. Vid en demonstration av ett datorprogram är säljaren

således skyldig att upplysa eventuella köpare om några av funktionerna inte ingår i pro-

grammets grundversion.

Vad gäller regleringen om varans förpackning är den förstås endast av betydelse i de fall

när förpackningen är viktig för att bevara varans funktion. För programvara varierar me-

diet beroende på om det rör sig om ett mindre program eller större, kundspecifika, pro-

gram. Rör det sig om ett datorprogram som är överfört på CD-skiva skall skivan natur-

ligtvis vara förpackad så att den inte repas eller utsätts för fukt.

5 Analogitolkning

Det är i ett rättssystem svårt, för att inte säga omöjligt, att i lagen omfatta alla tänkbara

situationer som kan uppkomma människor emellan, eller mellan människa och stat. Ju

mer detaljerade reglerna görs desto större är risken att många situationer hamnar utanför

redan från början eller att situationer som lagstiftaren inte räknat med uppkommer efter-

hand. Det kan i sådana fall vara önskvärt att ändå tillämpa lagbestämmelsen på situationer

som ligger materiellt nära den i lagen tänkta.

Vad gäller köplagens användningsområde anses det vara ganska brett och normalt kunna

tillämpas analogt på områden utanför köprätten. Ofta företas ingen större utredning om

hur denna analogitolkning skall göras utan man nöjer dig med att konstatera att det på

närliggande områden går att göra analogier från köplagen. Vi kommer här att redogöra

kortfattat för hur analogitolkning görs och i analysen gå in mer utförligt på när analogier

av just köplagen kan göras, se p. 10.2.

                                                
49 Lehrberg, Köprätt s. 64
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5.1 Användningen av analogier

För att en analog tolkning av en lagregel skall kunna göras krävs att vissa kriterier är upp-

fyllda. För det första krävs att ingen annan rättsregel är tillämplig på ifrågavarande situa-

tion.50 Om det finns en lagregel som är direkt tillämplig går det inte att bortse från denna

med hänvisning till en analog tillämpning av en annan regel som passar ens syften bättre.

En sådan tillämpning skulle bli mycket godtycklig och grundförutsättningen om lagens

förutsägbarhet skulle rubbas. För det andra krävs att det finns ett behov av en speciell

reglering i fallet, d.v.s. en anledning till varför inte endast allmänna rättsprinciper skulle

kunna lösa det hela.51 För det tredje krävs en likhet i sak mellan den ifrågavarande situa-

tionen och de situationer som avses med lagregleringen, själva benämningen ”analogi”

betyder just: likhet i väsentliga avseenden mellan två situationer. Ytterligare ett moment

är att beakta syftet med lagen när den skrevs, att söka hitta en hypotetisk lagstiftarvilja.52

Hade lagstiftaren omfattat även denna situation i lagen om den varit aktuell vid lagstift-

ningstillfället?

Ett argument för att använda sig av analogitolkning är att den främjar harmonin och

överskådligheten inom rättssystemet jämfört med om man i varje oreglerat fall skulle göra

en helt fritt konstruerad lösning.53 Finns det flera lagstadganden som skulle kunna tilläm-

pas analogt på en situation och dessa pekar i samma riktning är det ett starkt indicium på

att situationen skall lösas så som dessa lagstadganden ger för handen.54

6 Standardavtal

Förutom köplagens felreglering finns ett antal standardavtal för programvara som på nå-

got olika sätt reglerar en leverantörs felansvar. Då köplagen är dispositiv och, som vi sett

tidigare, inte är direkt tillämplig på alla situationer kan standardavtalen komma att få be-

tydelse i flera fall. Som standardavtalens fördelar brukar ofta utpekas att de snabbt kan

anpassas till nya typer av varor och tjänster och bättre än lagarna avspeglar den

                                                
50 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 457
51 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 458
52 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 460
53 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 458
54 Hellner, Rättsteori s. 110 ff.



17

branschstandard som råder på området. Det är också rimligt att tro att standardavtalen

kan komma att få stort inflytande vid bedömningen av leverantörs felansvar på program-

varuområdet.55

Av de standardavtal som finns på området har vi valt att presentera tre. De är Avtal 90,

Promise 2001 och Edel 90. Avtal 90 har valts för att det är ett på området ofta använt

avtal56, Promise 2001 för att det är ett uppdragsavtal och därmed tar sikte på kundspecifik

programvara, och Edel 90 för att det är ett renodlat licensavtal med en något avvikande

felreglering.

6.1 Standardavtals införlivande i enskilda avtal

Standardavtal blir inte automatiskt en del av avtalet utan huvudregeln är att standardav-

tal/villkor måste bringas till motpartens kännedom och acceptans före avtalsslutet för att

anses som en del av avtalet mellan parterna.57 Det sker ofta genom att villkoren bifogas

till offerten, men det kan även uppnås med hjälp av en referensklausul i det enskilda av-

talet, som hänvisar till standardvillkoren. Det krävs dock att motparten innan avtalet slu-

tits haft tillfälle att utan svårighet ta del av standardavtalet.58

6.2 Standardavtal som sedvänja

I vissa fall kan emellertid standardavtal få betydelse utan att de kan anses införlivade i

avtalet på traditionellt sätt. Standardavtal som har en utbredd användning inom sitt

tillämpningsområde kan komma att ligga till grund för en tolkning av det enskilda avtalet

om en viss fråga inte reglerats eller om regleringen är otydlig. För att detta skall ske krävs

att standardavtalet i fråga skall anses utgöra handelsbruk eller annan sedvänja på området.

Vad gäller standardavtalens status bör man vara försiktig med att hänvisa till att de utgör

sedvänja. I det svenska rättssystemet finns en obenägenhet att betrakta standardavtal som

sedvänja. Anledningen är främst att partsintressen och styrkeförhållandet mellan parterna

                                                
55 Lindberg, Westman, Praktisk IT-rätt s. 271
56 Seipel, Juridik och IT s. 165 samt Bernitz, Standardavtalsrätt s. 18
57 Lehrberg, Avtalstolkning s. 53
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spelar en stor roll för villkorens utformning. Speciellt försiktig bör man vara med villkor

som reglerar påföljder vid kontraktsbrott och liknade riskfördelningsfrågor. Den allmän-

na regeln är alltså att även vitt spridda standardavtal inte skall anses utgöra handelsbruk.

Ytterst är det emellertid domstolarna som avgör om handelsbruk föreligger och om detta

bör tillämpas i stället för dispositiv rätt. 59 En frågeställning som Bernitz inte behandlar är

hur man skall bedöma en viss reglering som förekommer i likartad form i flera olika stan-

dardavtal på området. Så är t.ex. fallet med de standardavtal vi kommer att behandla, där

samtliga avtal utesluter ansvar för småfel. En utförligare diskussion om detta förs i analy-

sen under p. 12.2.

I framställningen nedan skall redogöras för de valda standardavtalen som finns på pro-

gramvaruområdet och hur felansvaret regleras i dessa. Trots att de tre avtal som studeras

har upprättats av olika organisationer och att ett av dem är ett s.k. agreed document finns

stora likheter mellan dem. Den mest framträdande är kanske att felansvaret i samtliga fall

begränsas till att omfatta avvikelser från avtalad specifikation60.

6.3 Avtal 90

Avtal 90 är ett s.k. agreed document, vilket innebär att det inte är ensidigt upprättat. Av-

talets huvudsakliga tillämpningsområde är leverans av komplexa ADB-system där både

maskin-, programprodukter och tjänster ingår och det bör endast användas mellan nä-

ringsidkare i Sverige. I första hand är avtalet avsett att användas för standardprodukter

som endast i begränsad utsträckning anpassats till kunden. Det är inte tillämpligt på kon-

sultuppdrag där tjänst är den dominerande delen i leveransen och inte heller på utveck-

lingsavtal där kravspecifikationen kompletteras efter hand.61

Trots att det inte är ett avtal som enbart tar sikte på programvara anser vi att Avtal 90 är

av intresse för vår uppsats då avtalet har den mest utbredda användningen på IT-

                                                                                                                                           
58 NJA 1980 s. 46
59 Bernitz, Standardavtalsrätt s. 30-31
60 Avtal 90 p. 12.1, Promise 2001 p. 7.1, Edel 90 p. 7.2.1
61Christner, Kommentarer till IT-branschens standardavtal s. 20 Christner är SITO’s juridiska expert och har deltagit i
utformningen av avtalet, objektiviteten i hans uttalanden kan därför ifrågasättas.



19

området.62 Det innehåller dessutom en reglering av leverantörs felansvar som blir tillämp-

lig på den programvara som ingår i systemleveransen.

6.3.1 Felregleringen enligt Avtal 90

Leverantörens ansvar för fel enligt Avtal 90 begränsas till avvikelser från avtalad specifi-

kation.63 Genom formuleringen får man ett intryck av att enbart konkreta fel skall om-

fattas, denna missuppfattning förekommer även i doktrinen64. Begreppet avtalad specifi-

kation omfattar emellertid mer än så. Det är definierat i avtalets inledning och innefattar:

a) ”De krav på leveransen som parterna särskilt avtalat att möta.

b) Vid tidpunkten för avtalets träffande av leverantören eller i marknadsföringen

använda produktbeskrivningar över i leveransen ingående produkter och

tjänster.

c) Allmänt tillämpade normer för motsvarande leveranser.”65

Felansvaret är dock ämnat att vara mindre omfattande än enligt köplagen. För att något

skall anses som en allmänt tillämpad norm krävs enligt Christner att det kan betraktas

som branschpraxis för motsvarande produkter. Han påpekar särskilt att kvalitetsskillna-

der mellan produkter av samma slag inte skall innebära att den varan som är av sämre

kvalitet skall betraktas som felaktig.66 Däremot begränsas inte ansvaret, som i köplagen,

till fel som fanns redan vid avlämnandet utan omfattar alla avvikelser under ansvarsti-

den.67

För programprodukter innebär det senare emellertid ingen egentlig utvidgning av feldefi-

nitionen eftersom kunden inte har rätt att göra ändringar i programmet och leverantören

inte heller ansvarar för fel som uppstått p.g.a. normal förslitning eller felaktig användning

från kundens sida.68 Ansvarstiden börjar löpa vid s.k. effektiv leveransdag och gäller un-

der ett år.69

                                                
62 Bernitz, Standardavtalsrätt s. 18
63 Avtal 90 p. 12.1
64 Se t.ex. Bergstedt Sten, SJT 3/97 s. 222
65 Avtal 90 p. 1
66Christner, Kommentarer till IT-branschens standardavtal s. 90
67 Smitt, Ossmer m.fl., Databranchens standardavtal s. 73
68 Christner, Kommentarer till IT-branschens standardavtal s. 62 samt Avtal 90 p. 12.4 a-d
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6.3.2 Tredjepartsprogramprodukter

Avtal 90 innehåller även en bestämmelse som hänvisar till tredje mans särskilda bestäm-

melser för vissa programprodukter. Sådana bestämmelser, som ofta utgörs av s.k. för-

packningslicenser70 71, skall gälla före Avtal 90:s felreglering. Såsom bestämmelsen är for-

mulerad är det emellertid oklart om feldefinitionen i p. 12.1 skall omfattas av hänvisning-

en till tredje mans bestämmelser som återfinns i p. 12.2: ”…skall dessa vad avser ansvar

för fel gälla före vad som sägs nedan”72. Smitt och Ossmer m.fl. menar att feldefinitionen

ej påverkas medan Christner anser att tredje mans definition av fel ersätter den enligt

Avtal 90.73

6.3.3 Begränsningar av felansvaret

Från leverantörens ansvar undantas sådana ”fel som är utan betydelse för leveransens

avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden”74, denna typ av fel be-

nämns småfel. Med ”avsedda användning” menas den användning som var avsedd vid

avtalets ingående. Med ”olägenhet” menas sådant som vid en objektiv bedömning är mer

än marginella besvär och merkostnader för kunden. Ett exempel på småfel kan vara att

levererad maskinvara är av en annan nyans än den avtalade. En sådan avvikelse hindrar

inte att varan används på avsett vis och utgör inte heller normalt sett en olägenhet för

kunden. Bedömningen måste dock göras utifrån det enskilda fallet.75

Förutom småfel undantas ett antal typer av andra fel från leverantörens ansvar, de finns

angivna i Avtal 90 p. 12.4 a-d.

Avtal 90 avser som nämnts ovan systemleveranser där både programvara och maskinvara

levereras. Från leverantörens ansvar för fel undantas sådana fel som orsakats av att kun-

den använt de levererade produkterna tillsammans med utrustning som inte ingick i leve-

                                                                                                                                           
69 Avtal 90 p. 12.7
70 Smitt, Ossmer m.fl., Databranschens standardavtal, s. 74
71 Med förpackningslicens (även kallat ”shrink wrap”) menas sådana villkor som finns tryckta på förpackningar med
t.ex. cd-romskivor, där köparen normalt anses ha godtagit villkoren om förpackningen bryts. Giltigheten av sådana
villkor kan i sig diskuteras (se t.ex. Lindberg, Westman, Praktisk IT-rätt s. 280) men denna diskussion ligger utanför
ramen för vår uppsats.
72 Avtal 90 p. 12.2, vår understrykning
73 Smitt Ossmer m.fl., Databranschens standardavtal s. 75, resp. Christner, Kommentarer till IT-branschens standar-
davtal s. 63
74 Avtal 90 p. 12.3
75 Christner, Kommentarer till IT-branschens standardavtal s. 64
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ransen och som leverantören inte heller åtagit sig att integrera.76 I dessa situationer ansva-

rar leverantören alltså inte för att de levererade delarna fungerar på det sätt som specifi-

kationen anger.77 En förutsättning för att ansvaret skall begränsas av enligt denna punkt

är dock att det föreligger ett orsakssamband mellan felet och användningen av produkten

tillsammans med annan utrustning.78 För vår uppsats har denna reglering enbart betydelse

för de situationer då leverantören åtar sig att integrera redan befintlig hårdvara med pro-

gramvaran eftersom vi inte behandlar systemleveransavtal.

Leverantörens felansvar omfattar inte heller fel som orsakats av att kunden gjort ändring-

ar eller ingrepp i produkten (annat än när ingreppet skett i enlighet med leverantörens

instruktioner).79 Bestämmelsen omfattar även de situationer där kunden anlitat tredje man

för att göra ändringen. Det råder delade meningar om hur strikt bestämmelsen skall till-

lämpas. Smitt och Ossmer m.fl. menar att kunden naturligtvis har rätt att göra justeringar

som är erforderliga för den avsedda användningen, t.ex. mindre programmeringsarbeten

för att anpassa produkten till sin verksamhet. Christner hävdar däremot att även ingrepp

som gjorts för att rätta till fel kan leda till att leverantörens felansvar upphör80, orsaks-

samband verkar inte krävas.

Ytterligare en omständighet som kan leda till att ett inträffat fel faller utanför leverantö-

rens ansvar är om felet orsakats av att kunden varit försumlig eller om kunden använt

produkten på annat sätt än som framgår av användarmanualen.81 Det torde emellertid

endast gälla under förutsättning att manualen inte innehåller regler som avviker från vad

som får anses som branschpraxis. Leverantören ansvarar alltså inte för fel som orsakats

av kundens bristande kunskaper och som kunnat undvikas om kunden följt manualen.

Det kan däremot inte krävas att kunden har några särskilda förkunskaper om det inte

framgår av avtalet.82 Dessutom får kunden bära ansvaret för fel som orsakat av omstän-

digheter utom leverantörens kontroll.83 Sådana omständigheter kan vara el-avbrott eller

eldsvåda.84

                                                
76 Avtal 90 p. 12.4 a
77 Christner,  Kommentarer till IT-branschens standardavtal s. 65
78 Smitt Ossmer m.fl., Databranschens standardavtal s. 77
79 Avtal 90 p. 12.4 b
80 Christner, Kommentarer till IT-branschens standardavtal s. 65
81 Avtal 90 p. 12.4 c
82 Smitt Ossmer m.fl., Databranschens standardavtal s. 78
83 Avtal 90 p. 12.4 c
84 Christner, Kommentarer till IT-branschens standardavtal s. 65
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Slutligen undantas från leverantörens ansvar sådana fel som uppstår genom normal för-

slitning.85 Att den här typen av fel uttryckligen måste undantas för att inte falla under fe-

lansvaret beror på att den inledande definitionen av fel i Avtal 9086 inte begränsas till fel

som förelåg redan vid avlämnandet.87 Begränsningen torde inte få betydelse för avtalsob-

jekt bestående av programvara då elektronisk information inte försämras genom förslit-

ning.

6.4 Promise 2001

Promise 2001 är en uppdaterad version av ett uppdragsavtal utgivet första gången 1998

av föreningen Producers of Interactive Media in Sweden. Avtalet utformades på så sätt

att man genom ett antal seminarier tog reda på hur aktörerna i branschen ville ha sitt för-

hållande till kunderna reglerade och utformade avtalet därefter. Det är inte ett partssam-

mansatt avtal utan ensidigt upprättat av jurister inom Promiseorganisationen. En av per-

sonerna bakom avtalet menar emellertid att beställarnas åsikter sedan avtalet kom ut

första gången fått ett större utrymme eftersom man från Promise:s sida hela tiden haft en

dialog med användarna av avtalet och efterhand ändrat klausuler som inte fungerat till-

fredsställande.88

Promise uppdragsavtal är tänkt att användas mellan producent och beställare där beställa-

ren är slutanvändare av produktionen.

6.4.1 Felregleringen enligt Promise 2001

I Promise 2001 är säljarens ansvar för fel enligt ordalydelsen begränsat till avvikelser från

kravspecifikationen eller senare tillkomna justeringar av densamma.89  Detta felansvar har

ingen tidsbegränsning vilket möjligtvis kan bero på att Promiseavtalet, till skillnad från

exempelvis Avtal 90, endast omfattar rena programvaruavtal och där avtalsobjektet har

relativt kort livslängd.

                                                
85 Avtal 90 p. 12.4 d
86 Avtal 90 p. 12.1
87 Christner, Kommentarer till IT-branschens standardavtal s. 66
88 Källa: Hasse Samuelsson, föreningsdirektör i Promise och en av personerna bakom Promise 2001 uppdragsavtal.
89 Promise 2001 p. 7.1
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Säljaren är enligt Promise 2001 också ansvarig för programmeringsfel som uppstått efter

det att programvaran testats i sin betaversion och korrigering av då upptäckta fel gjorts.

Avtalet bygger på ett system där produkten testas i tre omgångar och där testning av be-

taversionen är ett test av programvaran i en första sammansatt version.90 Ett programme-

ringsfel måste dock upptäckas och reklameras inom sextio dagar från det att programva-

ran levererats.91

6.4.2 Tredjepartsprogramprodukter

Promise 2001 har i likhet med Avtal 90 en reglering av ansvaret för tredjepartsprogram-

produkter. Enligt Promise 2001 ansvarar leverantören för att tredjepartsprogramproduk-

ter kan användas på ett sådant sätt som angivits i kravspecifikationen om inte en uttryck-

lig friskrivning gjorts. I övrigt har leverantören samma ansvar mot beställaren som pro-

ducenten/leverantören av tredjepartsprogramprodukter har mot sina slutanvändare.92

6.4.3 Begränsningar av felansvaret

Från leverantörens ansvar undantas enligt Promise 2001, liksom enligt övriga avtal, fel

som är utan betydelse för den avsedda användningen och som inte kan sägas utgöra nå-

gon olägenhet för beställaren, dvs. småfel. Undantag görs också för programmeringsfel

som endast i oväsentlig mån påverkar avtalad funktion enligt kravspecifikationen. Fel

som beror på att beställaren har använt programvaran tillsammans med annan utrustning

eller i annan miljö än som avses i kravspecifikationen omfattas heller inte av leverantö-

rens ansvar.93

Slutligen undantas fel som hade kunnat upptäckas vid de föreskrivna testerna av produk-

ten, om de inte upptäcks och reklameras innan programvaran levereras. Här har alltså

beställaren en undersökningsplikt i likhet med den i köplagen94 och kan inte åberopa fe-

lansvar om han inte uppfyllt sina egna åtaganden.

                                                
90 Promise 2001 p. 4
91 Promise 2001 p. 7.1
92 Promise 2001 p. 7.2
93 Promise 2001 p. 7.3
94 KöpL. 31 §
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6.4.4 Missledande ordalydelse

Som synes bygger Promise 2001 på att parterna har en kravspecifikation som är detaljrik

och innehåller allt parterna kommit överens om vad gäller funktion, innehåll och kvalitet

på programvaran. Så är tyvärr inte alltid fallet och i de situationer då kravspecifikationen

inte täcker allt vad parterna kommit överens om kan det tyckas väl hårt mot en köpare att

inte kunna få hävda felansvar. Enligt en strikt språklig tolkning skulle en köpare av ett

ordbehandlingsprogram inköpt i Sverige, där det av specifikationen endast framgår att

programmet skall innehålla 50.000 ord, grammatikkontroll och kunna ge förslag på syno-

nymer, inte kunna hävda fel om programmet inte är på svenska.

Vid närmare efterforskning visar det sig att tanken med felklausulen i Promise 2001 inte

heller varit att helt utesluta övrig fakta som framkommit, t.ex. under avtalsförhandlingen.

Då vi talade med en av personerna bakom avtalet tycktes han snarare mena att det är en

fråga om bevisbörda. I de fall kravspecifikationen uttryckligen reglerar en detalj skall den

naturligtvis ha företräde framför tidigare diskussioner, offerter mm. Är kravspecifikatio-

nen däremot ofullständig eller otydlig skall enligt honom hänsyn tas även till muntliga

överenskommelser och annat som framkommit mellan parterna. Om det är så regleringen

skall förstås kan man ju fråga sig varför det i avtalet endast talas om avvikelser från krav-

specifikationen. Skulle ett uttrycklig undantag behövas för att andra fakta än kravspecifi-

kationen skall vara felgrundande? Vi kommer att beröra denna fråga i analysen, se p.

11.1.1.1

6.5 Edel 90

Edel 90 är ett licensavtal för mjukvara som är avsett att användas för standardiserade

program som inte i nämnvärd utsträckning anpassats till kundens behov.95 Avtalet bör

endast användas mellan näringsidkare.96  Till skillnad från Avtal 90 är Edel 90 ensidigt

upprättat av Föreningen Svensk Programvaruindustri och Elektronikindustriföreningen,

stora delar utgör dock direkta avskrivningar av motsvarande amerikanska avtal som inne-

håller mycket långtgående friskrivningar för leverantören97.

                                                
95 Smitt, Ossmer m.fl., Databranschens standardavtal s. 209
96 Edel 90 p. 2
97 Smitt Ossmer m.fl., Databranschens standardavtal s. 218
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6.5.1 Felregleringen enligt Edel 90

Edel 90 innehåller ingen egentlig felreglering utan en annulleringsrätt och en garantibe-

stämmelse. Garantibestämmelsen är emellertid begränsad av ett antal förutsättningar vil-

ket gör att man även här kan tala om en feldefinition.

Garantin gäller under tre månader från leveransdagen och innebär att leverantören ga-

ranterar att programmet skall stämma överens med avtalade specifikationer.98 I Edel 90

finns ingen definition av ”avtalade specifikationer” men avtalets första punkt anger att

specifikationerna skall anges på en sida i avtalet.99 Därav kan man sluta sig till att det inte

rör sig om den betydelse som begreppet givits i Avtal 90. Garantin torde således omfatta

endast konkreta fel och utformningen av specifikationerna kommer att bli avgörande för

felansvarets omfattning.100

6.5.2 Begränsningar av felansvaret

Det första villkoret för att garantin skall få effekt är att kunden inte nyttjat annullerings-

rätten. I korthet innebär regeln att kunden har rätt att annullera licensavtalet om pro-

gramvaran inte uppfyller avtalade specifikationer och meddelande om annullering kom-

mit leverantören tillhanda senast 30 dagar efter leveransdagen.101 Annulleringsrätt före-

kommer normalt inte i licensavtal utan är något anmärkningsvärt. Effekten av regleringen

blir att leverantören under de första 30 dagarna inte har rätt att avhjälpa ett fel om kun-

den väljer att annullera. Rätten är inte beroende av att felet skall vara av allvarlig karaktär

eller svårt att avhjälpa. Även om felet kunde ha rättats enkelt, t.ex. genom att en felaktig

diskett byts ut kan alltså avtalet komma att upphöra.102

Ytterligare en förutsättning för att garantin skall gälla är att programvaran använts i före-

skriven driftsmiljö och enligt föreskrifter i manual.103 Driftsmiljö avser här övrig pro-

gramutrustning som kunden använder. Den förvärvade programvaran kanske bara funge-

                                                
98 Edel 90 p. 7.2.1
99 Edel 90 p. 1
100 Se ovan p. 6.4.4
101 Edel 90 p. 7.1 samt p. 7.2.1
102 Smitt Ossmer m.fl., Databranschens standardavtal s. 227
103 Edel 90 p. 7.2.1
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rar tillsammans med en viss version av ett visst operativsystem.104 Vad gäller föreskriften

om användning enligt manual torde gälla vad som ovan sagts under p. 6.3.3.

Förutom föreskriven driftsmiljö måste även eventuell maskinutrustning som anges i av-

talet nyttjas för att ett fel som uppstått skall omfattas av garantin.105 T.ex. kan specifika-

tionen ange vilken kapacitet datorns primärminne skall ha för att programvaran skall

kunna användas.

Slutligen begränsas garantin med följande: ”[l]icensgivarens garanti innebär dock inte att

licensgivaren garanterar att licensobjektet är helt fritt från programfel. Licenstagaren är

införstådd med att sådan avsaknad av fel inte kan uppnås inom programvaruindustrin”106.

Betydelsen av stycket är oklart. Det torde emellertid syfta på småfel och buggar som i be-

gränsad utsträckning påverkar programmets funktioner.107 Leverantören bör inte genom

skrivningen vara fri från ansvar för fel som inte är oväsentliga, dessutom torde leverantö-

ren ha bevisbörda för att ett fel inte omfattas av garantin p.g.a. skrivningen.108

7 Sedvänja och Handelsbruk

Vi har berört sedvänjan och handelsbrukets ställning, både i förhållande till köplagen och

standardavtalen. Vad är då sedvänja och handelsbruk och är det någon skillnad på till-

lämpningen av de två? Sedvänjan är egentligen den enklaste formen av tvingande be-

stämmelser, och i samhällen där lagstiftning inte är så utbredd är sedvänjan fortfarande

den härskande rättskällan. Det som kännetecknar sedvänjan är att berörda människor

handlar enligt ett visst mönster därför att de anser detta handlande vara rätt och också

vad som krävs av dem. Ett handlande i strid med sedvänjan leder till någon form av be-

straffning, antingen rättsligt eller genom folks förakt och nedvärderande av den som

handlat i strid med sedvänjan.109

Handelsbruk kan sägas vara en undergrupp av sedvänja och är mer begränsad både i tid

och rum. Medan sedvänja i många länder måste ha en lång historia för att vara giltig bru-

                                                
104 Smitt Ossmer m.fl., Databranschens standardavtal s. 228
105 Edel 90 p. 7.2.1
106 Edel 90 p. 7.2.1
107 Jmf. ovan 6.3.3
108 Smitt Ossmer m.fl., Databranschens standardavtal s. 229
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kar, när det kommer till handelsbruk, domstolarna inte utreda hur länge bruket har på-

gått.110 För det är slutligen domstolarna som avgör om något skall anses vara handelsbruk

eller sedvänja mellan två parter i en tvist. I den fortsatta framställningen kommer vi att

använda begreppen sedvänja och handelsbruk synonymt , då distinktionen är utan bety-

delse för vår uppsats.

7.1 Sedvänja och handelsbruk som avtalsinnehåll

När det gäller handelsbruk blir detta inte automatiskt avtalsinnehåll utan en bedömning

måste göras om handelsbruket i det enskilda fallet är tillämpligt mellan parterna. Hänsyn

tas bl.a. till dess geografiska utbredning. Utredning om huruvida handelsbruk förekom-

mer i ett visst hänseende görs i regel av Svenska handelskammareförbundet, vars res-

ponsanämnd på begäran av domstol eller part ger uttalanden om handelsbruk. För att ett

handelsbruk skall anses föreligga måste det ifrågavarande förfaringssättet ha betydande

utbredning och stadga.111 På programvaruområdet har responsanämnden inte gjort några

uttalanden om handelsbruk.112

I svensk civilrätt tillmäts, vid kommersiella förhållanden, sedvänja och handelsbruk avse-

värd rättslig betydelse och kan gå före ev. dispositiv rätt på området.113 Tillämpningen av

handelsbruk och annan sedvänja kommer främst till uttryck i köplagens 3 §

”Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis

som har utbildats mellan parterna eller annan sedvänja som måste anses bin-

dande mellan parterna.”114

Bernitz menar att stadgandet är av central betydelse för svensk obligationsrätt och därför

skall ges en bred analogisk tillämpning på andra avtalstyper än köp.115 Man kan fråga sig

om det är någon skillnad på vikten av sedvänja och handelsbruk i de fall köplagen är di-

rekt tillämplig jämfört med situationer då den endast används analogt. Är det så att sed-

                                                                                                                                           
109 Ross, Om ret og retfaerdighed s. 108
110 Ross, Om ret og retfaerdighed s. 115 f.
111 Bernitz, Standardavtalsrätt s. 30
112 Källa: Torbjörn Linde, responsanämnden Svenska handelskammaren.
113 Bernitz, Standardavtalsrätt s. 28
114 KöpL. 3 §
115 Bernitz, Standardavtalsrätt s. 29
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vänjans ställning är en allmän rättsprincip som kommit till uttryck i köplagen och får den

i så fall en ännu starkare ställning den i de fall då köplagen inte är direkt tillämplig? Vi

kommer att ge våra synpunkter på detta i analysdelen, se p. 12.

8 Alternativ till felansvar

Eftersom köplagen är dispositiv och parterna kan komma överens om hur de vill reglera

sina mellanhavanden finns det inget som säger att säljaren måste ha ett felansvar som ens

liknar det i köplagen. På vissa företag har man utarbetat ett alternativ till det normala fe-

lansvaret. Det går ut på att produkten testas i olika miljöer under en tid före godkännan-

det. När köparen godkänt produkten har säljaren normalt inget felansvar utan istället

börjar en supportperiod löpa som parterna avtalat särskilt om.

Anledningen till att vissa företag föredrar det här systemet kan vara att verksamheten är

väldigt beroende av att programvaran fungerar vid leveransen. Om företaget har kunder i

sin tur som de har vissa åtaganden mot kanske det inte räcker att leverantören på normalt

sätt garanterar att åtgärda alla fel, skadan är då redan skedd. Det kan då kännas tryggare

att på egen hand få testa produkten innan slutlig leverans sker och den tas i bruk. Vi

kommer här att beskriva hur en modell för detta alternativa system kan se ut.

I stället för att leverantören på normalt sätt levererar vid ett visst datum och därefter an-

svarar för eventuella fel under en period testas produkten i omgångar före avtalat leve-

ransdatum. Produkten levereras vid tidpunkten ”Ready for Acceptance” och testas där-

efter i en miljö som av köparen byggts upp för att så mycket som möjligt likna den miljö

programvaran är tänkt att användas i. Då denna testning visar på en tillfredsställande kva-

litet är produkten ”Ready for Service” och testerna av produkten övergår till att ske på

s.k. pilotstationer. Dvs. den tas i bruk men endast på ett begränsat antal stationer och

övervakningen är under denna period mycket noggrann. När också detta test löper utan

större avbrott i funktionen godkänns produkten och tas i allmänt bruk – ”General Ac-

ceptance”.
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Datumen för ”Ready for Acceptance”, ”Ready for service” respektive ”General accep-

tance” bestäms i tidsplanen för avtalet. Längden på respektive testperiod bestäms också i

förväg till t.ex. ett visst antal veckor. Under dessa testperioder är leverantören skyldig att

korrigera alla fel som upptäcks. Om de kriterier som fastställts för respektive godkännan-

de inte har uppnåtts fortsätter testperioden att löpa tills det att alla fel är åtgärdade. En

undermålig produkt vid ”Ready for Service” gör således att säljaren kommer att drabbas

av förseningsansvar eftersom testperioderna skall löpa ett bestämt antal veckor och hela

testningen därmed förskjuts. Produkten kommer då inte att vara färdigtestad för ”Gene-

ral acceptance” vid den utsatta tidpunkten.

Del 2: Analys

I uppsatsens referensram ovan har vi sökt sammanställa den relevanta information om

säljarens felansvar som finns på programvaruområdet, men vi har hittills inte tagit ställ-

ning i några frågor. I analysdelen ämnar vi dels bedöma rimligheten i vissa av de uttalan-

den som gjorts i använda källor och dels resonera kring de frågor vi inte funnit några svar

på. Utifrån en tänkt typsituation skall vi slutligen ge vårt förslag på hur ett välavvägt fe-

lansvar kan se ut i ett programvaruavtal. För att kunna komma fram till detta förslag till

felansvar har vi först behövt ta ställning till en rad frågor, såsom köplagens tillämplighet,

standardavtalens inverkan och möjligheten att göra analogier.

Analysen kommer att baseras på referensramen i den bemärkelsen att frågornas tas upp

till bedömning i den ordning de förekommer i referensramen. Vi har valt att inte göra

någon heltäckande analys av alla punkter i referensramen utan koncentrerat oss på de frå-

gor som inte behandlats tillfredsställande i den litteratur vi läst.
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9 Köplagen

Som vi har talat om tidigare är köplagens felreglering både generös mot köparen och tyd-

lig. Det finns dock ett flertal avtalssituationer då lagen av en eller annan anledning inte

tillämpas. Även om standardavtalen på programvaruområdet är många och relativt detalj-

rika är det inte alltid parterna använder sig av avtalen, och även då de används kan otyd-

ligheter förekomma som gör att andra bedömningskriterier måste användas för att lösa

eventuella tvister. Hur viktig är då köplagen och hur stort tillämpningsområde har den?

9.1 Köplagens utfyllande funktion

Vid enklare typer av köp torde det vara vanligt att använda köplagen som grund för par-

ternas skyldigheter och rättigheter. Köpeavtalet reglerar då endast vilken sorts vara det

rör sig om, när den skall levereras, priset etc. I sådana fall är det tydligt att köplagen skall

användas för reglering vid t.ex. avtalsbrott och några svårigheter med bedömningen hu-

ruvida köplagen skall tillämpas eller inte föreligger sällan.

Vad händer emellertid om två parter har ett utförligt avtal som till synes reglerar alla situ-

ationer av relevans för avtalsrelationen. Det ”fattas” emellertid en reglering som tas upp i

köplagen om någon parts rättighet eller skyldighet i en viss situation, tex. hävningsrätt vid

försenad leverans? Skall detta tolkas som om parterna inte velat att denna rättig-

het/skyldighet skulle föreligga, eller som att parterna ansett det vara onödigt med en reg-

lering då de avsett följa köplagens eller något standardavtals regler i den situationen? Eller

kanske har parterna helt enkelt glömt bort att reglera denna fråga och kan då någon part

hävda att han har åtminstone den rätt som köplagen stadgar för motsvarande situation

trots att köplagens regler frångåtts på andra områden?

9.1.1 Reglering saknas i avtalet

I det fall det i avtalet helt saknas en reglering av en viss situation kan man börja med att

försöka hitta partsviljan. Finns det något mellan parterna t.ex. offert, förhandlingsdoku-

ment etc. som kan visa på att frågan diskuterats och hur diskussionen i så fall såg ut? Om

ingenting finns som bevisar hur respektive part har menat blir nästa steg att titta på hur
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dylika avtal som regel ingås mellan parter i samma bransch eller hur just de ifrågavarande

parterna har handlat tidigare.

Är det vanligt att regleringar utelämnas i ett avtal av den anledningen att det redan finns

en bestämmelse i en lag eller i ett standardavtal på området som parterna anser vara

lämpligt på deras fall? Svaret torde bli nej. Det är inte sällan ett avtal, i stället för att ut-

tryckligen reglera alla parternas mellanhavanden, endast hänvisar till andra avtal eller till

lagar. Att utelämna en reglering på grund av att man i just den frågan avser att tillämpa ett

redan befintligt stadgande utan att uttryckligen hänvisa till detta torde däremot vara

mycket sällsynt. Det enda som skulle kunna tyda på en sådan lösning är att någon av

parterna har som vana att göra på detta sätt och att denna vana finns tydligt dokumente-

rad i form av andra, otvistiga situationer. Det normala när en reglering utelämnats måste

alltså vara att parterna, om inget annat framgår, inte har avsett att en sådan rättig-

het/skyldighet som köplagen eller standardavtalen ger en part skall gälla i deras fall.

Vad händer då om den utelämnade regleringen kan sägas utgöra sedvänja? Skall uteläm-

nandet ses som ett frångående av sedvänjan eller blir sedvänjan ändå gällande så att par-

ternas rättigheter/skyldigheter, trots frånvaron av en reglering, är reglerade på det sätt

som sedvänjan föreskriver? En sedvänjas giltighet i det enskilda fallet är inte beroende av

parternas vetskap om sedvänjan116 utan det räcker att en part borde ha haft vetskap om

den för att den skall gälla. Det torde därför krävas ett uttryckligt avståndstagande från en i

mellan parterna gällande sedvänja för att den skall kunna frångås. Ett avståndstagande

kan enligt vår uppfattning inte anses vara gjort endast genom ett utelämnande av den

ifrågavarande regleringen och därmed skulle den komma att gälla mellan parterna i de fall

inget tyder på motsatsen.

9.1.2 Köplagen som norm

I vissa fall kan ingen ledning fås från sedvänja och inte heller finns någon indikation på

partsvilja kanske därför att parterna helt enkelt glömt bort att reglera den ifrågavarande

situationen. Kan köplagen då sägas utgöra en grund att falla tillbaka på även om parterna

har för vana att frångå dess bestämmelser i övrigt i sina avtal?

                                                
116 Ross, Om ret og retfaerdighed s. 114
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Eftersom köplagen inte stadgar att ett frångående från dess regler måste göras uttryckli-

gen för att andra regler skall gälla117 kan det tyckas ganska osäkert att förlita sig på att all-

tid kunna hävda köplagens regler i en av parterna oreglerad situation. Om parterna inte

kan komma överens torde det normala vara att luckan får fyllas ut inom ramen för ett

tvisteförfarande med beaktande av, i första hand, avtalets huvudinnehåll och allmänna

karaktär och vad som förevarit under avtalsförhandlingarna118 Men vad händer om avta-

lets innehåll och avtalsförhandlingarna inte ger någon ledning?

I förarbetena till köplagen119 förs en kort diskussion om konsumentköplagen och dess

likheter och skillnader jämfört med köplagen. Här påpekas att köplagens dispositiva reg-

ler ofta är generösare mot köparen än konsumentköplagens, som skall ses som ett mini-

miskydd. Vid utredningens tillkomst gällde den gamla konsumentköplagen som var upp-

byggd som en komplettering av köplagen med bindande bestämmelser till konsumentens

förmån. Konsumenter kunde därför enligt lagberedningen, om inget annat avtalats eller

kunde anses följa av sedvänja, åberopa de generösare reglerna i köplagen till sin fördel.120

När detta uttalande gjordes gällde som sagt den gamla konsumentköplagen men tanke-

gången torde stå sig och också kunna appliceras på andra parter än just konsumenter. Det

är därför troligt att en part i en oreglerad situation faktiskt kan åberopa de rättigheter som

köplagen ger honom även då parterna i övriga fall frångått köplagens regler. Köplagens

reglering av felansvaret kan därmed få betydelse även i situationer där parterna inte från

början avsett att en dylik reglering skulle gälla. Detta förutsätter att parterna inte uttryck-

ligen reglerat situationen annorlunda och att det inte heller går att utröna någon annan

avsikt hos parterna.

9.2 Gränsdragningsproblematik av betydelse för köplagens direkta tillämpning

I referensramen räknade vi upp ett antal gränsdragningar mellan olika typer av program-

varuavtal. Vi redogjorde lite för vad som avgör om ett avtal skall klassificeras som det ena

eller det andra och hur klassificeringen får betydelse för köplagens tillämplighet. Här skall

vi gå in lite djupare på de gränsdragningsproblem som inte behandlats så utförligt i litte-

raturen.

                                                
117 Annorlunda CISG art. 6
118 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s. 71
119 SOU 1976:66
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9.2.1 Upphovsrättens övergång

Som framgår av referensramen har hovrätten i en dom från 1993 slagit fast att rätten att

nyttja en viss programvara enligt huvudregeln inte skall vara mer omfattande än vad som

krävs för den tänkta användningen.121 Presumtionen är således att upphovsrätten till ett

datorprogram inte anses övergå till köparen om det inte på ett eller annat sätt framgår av

avtalet (se ovan s. 17).

I normala fall torde man utan större svårighet kunna utläsa ur programvaruavtalen vilken

typ av rättighetsövergång parterna önskar uppnå. Har parterna avtalat att köparen skall få

en licens att använda programvaran och att royalty skall utgå för den tid som produkten

används torde det vara uppenbart att parterna avtalat om upplåtelse av en nyttjanderätt

och inte överlåtelse av upphovsrätten.

I mer komplicerade fall är det emellertid svårt att med säkerhet säga vilken slutsats hu-

vudregeln kommer att leda till. Varken av hovrättens uttalande eller av den litteratur vi

tagit del av framgår vilka omständigheter som kan innebära att upphovsrätten skall ha

anses övergått. Det är troligt att sådant som pris och ev. partsbruk kan komma att spela

in men hur bedömningen kommer att göras är osäkert. Bedömningen är av stor betydelse

inte minst för upphovsmannen som, om upphovsrätten anses överlåten, förlorar rätten

att nyttja programvaran i sin fortsatta verksamhet. Det är vår uppfattning att rättsläget på

området skulle behöva klarläggas.

Som en möjlig lösning på problemet föreslår vi att hovrättens uttalande upphöjes till en

tolkningsregel. I fall där det är utifrån avtalet är oklart huruvida parterna avsett att låta

upphovsrätten övergå till köparen eller ej bör avtalet tolkas restriktivt till upphovsman-

nens fördel. Vårt ställningstagande står i överensstämmelse med norsk rätt där principen

är lagfäst.122 Genom att använda sig av denna tolkningsregel förenklas bedömningen av

övergången väsentligt. Det blir dessutom lättare för avtalsparterna att förutsäga konsek-

venserna av en viss skrivning. Givetvis kan det även med vår föreslagna tolkningsregel

                                                                                                                                           
120 SOU 1976:66 s. 64
121 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 1993-04-14, DT 4149
122 åvl § 39 a
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förekomma svårbedömda situationer, när tvisten gäller huruvida avtalet är oklart eller ej.

Detta kommer emellertid inte att diskuteras vidare här.

I de fall upphovsrätten inte övergår till köparen torde det oftast bli fråga om överlåtelse

av nyttjanderätt och då är köplagen inte tillämplig. Det kan också röra sig om exemp-

laröverlåtelse men den gränsdragningen har ingen betydelse för köplagens tillämplighet.

(Se p. 4.2.2 samt 4.2.3.)

9.2.2 Köparens bidrag till produkten

När det gäller köp av kundanpassad programvara är det nästan uteslutande så att före-

målet för avtalet inte finns mer än som idé vid avtalsslutet. Detta är, som vi nämnt tidiga-

re, i sig inget hinder för köplagens tillämpning. Ibland är det dock så att köparen är den

som kommer med idén för programmets funktion och utseende och ger i uppdrag till ett

annat företag att tillverka programmet. Hur skall köparens bidrag i så fall värderas? Bidrar

köparen i en sådan situation med en väsentlig del av materialet så att köplagen p.g.a. detta

inte skulle vara tillämplig?123

9.2.2.1 Materialet

Rent allmänt kan sägas att man vid bedömningen av om köparens bidrag utgör en vä-

sentlig del av materialet tittar dels på värdet av det tillförda, dels på bidragets betydelse

för funktionen på föremålet.124 Vad menas då med ”materialet” med köplagens termer?

Är det endast materiella ting som omfattas eller kan även idéer och arbete anses vara en

del av underlaget för bedömningen.

Som vi fastslagit tidigare har man från lagstiftningshåll inte uteslutit att, vid en bedöm-

ning om köparens bidrag, hänsyn kan tas även till intellektuella komponenter i produk-

ten.125 Då köplagen är avsedd att omfatta alla sorters köp av lös egendom skulle det också

få märkliga konsekvenser att påstå att, när det gäller varor som tillverkas på beställning

gäller köplagen endast för materiella avtalsobjekt. För det torde bli följden av en begräns-

ning av vad som skall förstås med ordet ”material” i andra paragrafen köplagen. Lös

                                                
123 KöpL. 2 § 1 st.
124 Ramberg, Allmän Köprätt, s. 28
125 SOU 1976:66 s. 205
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egendom som inte är lösöre är till stor del immateriell egendom. Ett datorprogram har

visserligen alltid ett fysiskt medium där det finns lagrat t.ex. en hårddisk eller en CD-

skiva, men det är inte CD-skivan som är det huvudsakliga föremålet för köpet. Köparen

kanske inte ens har några preferenser för i vilken form programvaran överlämnas, det

köparen är ute efter är funktionen i programmet.

Om ”materialet” skulle begränsas till, eller i vart fall i första hand avse fysiska ting skulle

man kunna göra den bedömningen att köparen, om han lämnar in en CD-skiva för att

bränna ner programvaran på faktiskt skulle vara den som tillförde hela materialet. Ett så-

dant resonemang skulle få konsekvenser som inte varit avsedda vid lagens tillkomst efter-

som en i sammanhanget faktiskt obetydlig del av produkten skulle bli avgörande vid be-

dömningen om huruvida lagen skall vara direkt tillämplig eller inte. CD-skivan är i det här

fallet en bärare av information och nästan mer likt ett emballage eller en förvaring. Om

du när du köpte en kopp kaffe skulle ta med dig din egen mugg att dricka kaffet i, skulle

du då anse att du bidrog med material till kaffet? Det kan diskuteras huruvida CD-skivan

verkligen skall ses som en del av avtalsobjektet. Ser man den inte som en del av avtalsob-

jektet får det till följd att programvara inte skulle bestå av någonting alls om man ser ma-

terialet som definition på enbart materiella ting. Det ger ytterligare en indikation på att

hänsyn verkligen måste tas även till immateriella ting vid bedömningen om köparens bi-

drag till produkten.

9.2.2.2 Vari består värdet i programvara?

När vi har konstaterat att det inte endast är materiella ting som är avgörande för bedöm-

ningen av köparens bidrag till produkten har vi ändå en viktig fråga kvar. Vari består

egentligen värdet i ett datorprogram, är det idén som är värdefull eller kunskapen hos

programmerarna och kostnaden för denna?

Marknadsvärdet på ett datorprogram torde vara mer eller mindre lätt att fastställa bero-

ende på om det är ett standardiserat program som säljs till flera användare eller om det är

ett specialbyggt program. Frågan vi vill ställa är hur respektive marknadsvärde uppstår.

Varför betalar kunderna det de gör för ett datorprogram och vad är det kunden betalar

för? Vi kommer i resonemanget nedan inte beröra faktorer som renommé, varumärke

etc. utan bara programvaran som sådan.
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Om vi gör en jämförelse med en annan, enklare situation t.ex. köp av en klänning är det

tankesätt vi lärt oss att det är tyget som är materialet. Om köparen alltså tillhandahåller

tyget skulle det vara fråga om arbetsbeting och falla utanför köplagen. Men hur är det då

med idén till klänningens utseende?

Om det är fråga om en designklänning är det utan tvivel själva idén som är det värdefulla

och det som säljer. Stora designers torde sällan sy sin kollektion själva utan har anställda

som gör det åt dem. Men om sömnaden skulle ges i uppdrag åt en utomstående person

som också tillhandahåller tygerna, skulle det då vara att anse som köp av en vara eller en

tjänst?

När det gäller datorprogram är som vi sagt tidigare en stor del av avtalsobjektet immateri-

ellt. Som vi nämnt när vi redogjorde för möjligheten till upphovsrättsligt skydd för da-

torprogram (se ovan p. 3) är det ofta idén som är värdefull och som gör att programmet

genererar pengar till upphovsmannen. Om vi bortser från det fysiska medium som pro-

gramvaran finns lagrat på betår den egentligen bara av två delar: idén och programme-

ringsarbetet. Vilket av dess två skall anses vara det som ger programmet mest värde?

Här anser vi att bedömningen blir olika beroende på vilket sorts datorprogram det rör sig

om och hur avancerat det är. Värdet hos ett mer standardiserat datorprogram som i och

för sig har vissa specifika egenskaper torde ha sitt största värde i det arbete som lagts ner

på tillverkningen av programmet. Ett program som får stor spridning och där säljaren kan

ta ett högt pris p.g.a. programmets originalitet torde däremot främst bestå i idén till pro-

grammet. Skulle tillverkningen av programmet kräva en alldeles särskild kompetens hos

programmerarna lutar det kanske åter till att värdet ligger i tillverkningen.

Eftersom frågan om köparens bidrag bedöms delvis utifrån värdet av det tillförda materi-

alet måste en bedömning som den ovan alltså göras för att man skall kunna avgöra om

köparen på grund av sitt bidrag med t.ex. idén faktiskt har bidragit med en så stor del av

materialet att uppdraget i sin helhet skall betraktas som tjänst. Skulle avtalet betraktas

som tjänst blir köplagen inte direkt tillämplig och vi skall nedan redogöra för hur lagen

kan tillämpas analogt bl.a. på en sådan situation.
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10 Analogier

Förutom när avtalet är att betrakta som ett avtal om tjänst finns som vi tidigare talat om

flera situationer när köplagen inte är direkt tillämplig på ett programvaruavtal. Det kan

därför finnas behov av att göra analogier för sådana situationer som inte omfattas av

köplagen och inte heller är reglerat på annat sätt mellan parterna.

När det gäller användandet av analogier krävs som vi tidigare redogjort för dels att ingen

lag finns som reglerar den uppkomna situationen dels att den har vissa likheter med så-

dana situationer som omfattas av den lag analogin görs från. Det krävs också att det finns

ett behov av en speciell reglering i fallet, d.v.s. en anledning till varför inte endast allmän-

na rättsprinciper skulle kunna lösa det hela. 126 (Se ovan p. 5.1.)

Ibland sammanfaller de s.k. allmänna rättsprinciperna med lagregleringarna eftersom åt-

minstone de äldre lagarna ofta är en kodifiering av vad som ansetts gälla mellan parter i

en viss situation.127 I dessa situationer är det enligt vår uppfattning inte helt korrekt att

tala om analogier eftersom det egentligen är fråga om användningen av en allmän rätt-

sprincip. Anledningen till att analogier trots detta görs i sådana fall och att det inte står i

strid med kravet på behov av specialreglering (se ovan) kan vara att lagtexten ofta detalj-

reglerar på ett annat sätt en rättsprincip gör. En allmän rättsprincip ger att leverantören

av en tjänst måste utföra tjänsten på ett fackmannamässigt tillfredsställande sätt128 men

däremot framgår inte hur lång reklamationstid beställaren har om han är missnöjd med

resultatet. I situationer som regleras av en allmän rättsprincip som kommit till uttryck i

lagtext torde en analogitolkning av den ifrågavarande texten ofta vara försvarbar. Här

skulle en analogi av köplagen således kunna bli aktuell.

10.1 Varför finns det ingen lag om tjänster mellan näringsidkare?

När kan man då säga att det finns ett behov av en speciell lösning av en situation? Och

varför har den situationen i så fall inte redan reglerats i lagen? Som vi berört tidigare (se

                                                
126 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 458
127 Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten s. 29 f.
128 Prop. 1984/85 s. 38 f.
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ovan p. 5) kan det vara så att lagen när den stiftades omfattade alla tänkbara varianter på

beteenden som på den tiden var möjliga men med samhällets förändring och utveckling

har nya situationer uppkommit med behov av reglering. Det mest troliga i en sådan situa-

tion är att lagregeln tillämpas analogt på fall som inte omfattas av lagen och att man så

snart som möjligt gör behövliga ändringar i lagtexten så att även de nya förfarandena

kommer att omfattas.

Ibland är det dock så att lagstiftaren avsiktligt har undvikit att reglera en situation, så är

fallet t.ex. vid köp av tjänster mellan näringsidkare. Vi frågar oss varför? De flesta situa-

tioner i våra liv regleras inte av lag och det är varken önskvärt eller nödvändigt. Vissa

mellanhavanden är oreglerade i lagen därför att man från samhällets sida inte velat blanda

sig i dessa handlingar. Andra är utelämnade av andra skäl. I de situationer som är intres-

santa för den här framställningen, nämligen hur man bör reglera köp av tjänster mellan

näringsidkare och upplåtelse av nyttjanderätter av olika slag, är det helt klart så att frånva-

ron av en lag inte kan sägas vara ett tecken på att samhället vänt situationen ryggen. I

stället kan det vara så att det redan tidigt utarbetats en riklig praxis på tjänsteområdet som

i kombination med standardavtal redan reglerar förhållandet mellan parterna och som

dessutom är mer flexibla än en lag när det gäller att anpassa efter nya situationer.

Detta kan dock inte vara hela sanningen eftersom det även för köp av varor finns en rik-

lig praxis och tidigt tillkomna standardavtal. En bidragande faktor till att lagstiftning sak-

nas för avtal om tjänst är naturligtvis komplexiteten och den stora bredden på tjänsteom-

rådet.129 Det faktum att det finns en köplag beror delvis på att ett behov fanns att anpassa

de svenska reglerna till internationella regler eftersom den internationella handeln med

spannmål, kaffe och frukt var relativt omfattande redan i början på 1900-talet då vår

första köplag kom.130 Förslaget om köplag var det första och enda som las fram av lagbe-

redningen vid revideringen av handelsbalken i 1734 års lag. Anledningen att man började

med just köp motiverades av att första kapitlet i dåvarande handelsbalken handlade just

om detta och det tycks nästan vara en tillfällighet mer än ett medvetet övervägande att

inte författa även en tjänstelag.

                                                
129 Prop. 1984/85 bilaga 3 s. 31
130 Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten s. 39 f.
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10.2 Analogier från köplagen

Som vi nämnt tidigare är det vanligt att göra analogier från köplagen och en författare

anser det inte ens nödvändigt att precisera de fall när köplagen är direkt tillämplig efter-

som analogier enligt henne ändå alltid görs och resultatet därmed blir detsamma!131 Vi

anser däremot att det är av vikt att skilja på dessa två situationer eftersom en analogi ald-

rig kan göras lika självklart som en tillämpning av lagtext. Hänsyn måste tas till den olik-

het mellan den ifrågavarande situationen och den i lagen tänkta situationen som från

börja varit anledning till att de båda situationerna inte omfattas av samma lag. Om inte

lagstiftaren från början velat att situationen skulle omfattas kan det tyckas strida mot syf-

tet med lagen att på ett alltför lättvindigt sätt göra en analogitolkning av densamma. Kon-

sumentverket och marknadsdomstolen har i förarbetena till konsumenttjänstlagen något

berört möjligheten av att göra analogier till köplagen vid köp av tjänst och då påpekat att

förhållanden kan skilja sig i en sådan utsträckning att sådana analogier måste göras med

försiktighet.132

Vissa tjänsteavtal liknar emellertid i mycket ett köpeavtal. Den gräns som i köplagen finns

fastställd för när ett avtal skall anses vara tjänst gör att gränsdragningen mellan de två

avtalstyperna ibland kan vara mycket snäv. (Se t.ex. resonemanget ovan p. 4.2.1.). Vid

tillkomsten av konsumentköplagen fördes en diskussion om de båda avtalstypernas lik-

heter, och på grund av de likheter som faktiskt finns och den gränsdragningsproblematik

som kan uppstå ansågs det önskvärt med en konsumenttjänstlag som i mycket liknade

konsumentköplagen.133 Detta samt det faktum att köplagen i många avseenden är en ko-

difiering av allmänna rättsprinciper som även gäller vid avtal om tjänst gör att det ligger

nära till hands att göra analogier från köplagen då oklarhet råder om förhållandet mellan

parterna i ett tjänsteavtal.

På grund av de delvis annorlunda förhållanden som råder vid uppdrag om tjänst är det

naturligt att vissa paragrafer i köplagen inte kan tillämpas analogt i samma utsträckning

som andra. Detta gäller t.ex. reglerna om avlämnande där det i köplagen talas både om

                                                
131 Bergstedt Sten, SvJT 3/97
132 Prop. 1984/85 bilaga 3 s. 45
133 Prop. 1984/85 bilaga 3 s. 54
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hämtningsköp, transportköp och rätten att hålla inne varan, något som inte kan tillämpas

vid köp av tjänst eftersom tjänsten levereras när arbetet utförs.134

11 Standardavtal

De valda standardavtalen visar relativt stora likheter vad gäller felansvaret. De utgår t.ex.

från avtalad specifikation när felansvaret skall fastställas och de utesluter alla ansvar för

s.k. småfel. I denna analyspunkt kommer vi att behandla de betänkligheter vi har inför

standardavtalen som grupp. De enskilda regleringarna blir dessutom intressantare när de

ses tillsammans, då det enligt vår uppfattning är troligare att en i flera avtal återkomman-

de reglering kan ses som sedvänja. Den fråga som väckt vårt intresse är den friskrivning

som gjorts från abstrakta fel, det gäller främst Promise 2001 och Edel 90 men delvis även

Avtal 90. Huruvida någon reglering i standardavtalen kan anses utgöra sedvänja behand-

las under punkten 12.2. De olika avtalen kommer inte att behandlas var för sig utan ge-

mensamt.

11.1 Friskrivningen från abstrakta fel

Som framgår av genomgången av standardavtal i referensramen ovan begränsas leveran-

törens ansvar för fel i programvara genomgående till avvikelser från avtalad specifikation

eller kravspecifikation. Definitionen av avtalad specifikation/kravspecifikation är däremot

varierande. I Avtal 90 har begreppet givits en sådan definition att abstrakta fel till viss del

omfattas men i Promise 2001 och Edel 90 har definitionen utelämnats och utifrån en rent

språklig tolkning torde avsikten vara att enbart avvikelser från de till avtalet fogade speci-

fikationerna skall omfattas av ansvaret i dessa fall (i den fortsatta framställningen används

”avtalad specifikation” för att beteckna även kravspecifikation).

En strikt språklig tolkning skulle dels innebära en friskrivning från abstrakta fel och att en

köpare således inte kan ställa några krav på att programmet skall uppfylla generella krite-

rier som inte speciellt avtalats om. Men även att avvikelser från övriga delar av avtalet kan

                                                
134 Skoglund, Kommersiella tjänster s. 27
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förekomma utan att leverantören har skyldighet att rätta detta. En sådan tolkning verkar

därför orimlig, vi kommer nedan att diskutera möjliga sätt att angripa problemet.

11.1.1 Oklarhetsregeln

I enlighet med den s.k. oklarhetsregeln bör ett villkor vars innebörd är oklar tolkas till

nackdel för den som skrivit avtalet (in dubio contra stipulatorem). Oklarhetsregeln gäller

inte enbart mot den som författat ett visst villkor utan även mot den som använder sig av

ett befintligt avtal upprättat av en närstående intresseorganisation.135 Vad gäller standar-

davtalen skulle de oklara villkoren således tolkas till leverantörens nackdel när det är in-

tresseorganisationer på leverantörssidan som upprättat avtalen, så är fallet med såväl

Promise 2001 som Edel 90. Det är dessutom vanligt både enligt svensk och internationell

rätt att friskrivningsklausuler och liknande tyngande villkor tolkas restriktivt, det gäller

särskilt när villkoret är oklart till sin lydelse.136

11.1.1.1 Oklar konstruktion?

En fråga man kan ställa sig är om den här typen av friskrivning måste göras uttryckligen

för att bli giltig, d.v.s. om det i avtalen särskilt måste anges att andra fel än de som utgörs

av avvikelser från avtalad specifikation inte omfattas av leverantörens ansvar. I de avtal vi

tagit del av har avtalsskrivarna istället definierat vilka fel som skall omfattas av felansva-

ret, och inte uttryckligen påpekat att övriga fel faller utanför leverantörens ansvar. Kan

man i dessa fall hävda att någon giltig friskrivning inte gjorts? Oklarhetsregeln och prin-

cipen om restriktiv tolkning av friskrivningsklausuler skulle kunna användas som argu-

ment för att stödja en sådan uppfattning.

Men kan man då säga att konstruktionen av villkoret gör det oklart? Enligt vår uppfatt-

ning är det knappast troligt att man kan anse att även andra fel skall omfattas. Det torde

vara en allmänt vedertagen uppfattning att man, när en klausul anger vad som omfattas

av leverantörens ansvar, får förstå att det som inte anges inte heller omfattas. Den här

typen av skrivning är vanlig i de avtal vi tagit del av och konstruktionen som sådan kan

knappast anses vålla några tolkningsproblem.137

                                                
135 Bernitz, Standardavtalsrätt s. 50
136 Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal s. 62 f.
137 Se även Kihlman, Fel s. 298
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11.1.1.2 Oklar innebörd?

Det är möjligt att innebörden av ”avtalad specifikation” kan ses som otydlig, framförallt i

de fall där definitionen utelämnats. Det finns främst två rimliga tolkningsalternativ.

Antigen kan man se begreppet i dess språkliga betydelse (för Edel 90 sammantaget med

hänvisningen att specifikationerna skall anges på en sida i avtalet). Den troliga slutsatsen

blir då att enbart de i avtalet preciserade specifikationerna skall ligga till grund för fe-

lansvaret (för innebörden av en sådan tolkning se ovan s. 46).

Det andra alternativet är att, i brist på övriga tolkningsfakta, se begreppet mot bakgrund

av andra felregleringar. De som främst kan komma ifråga är då dels Avtal 90:s definition

av avtalad specifikation och dels köplagens feldefinition. I enlighet med dessa skall leve-

rantören ha visst ansvar för abstrakta fel och detta alternativ är därmed förmånligare för

kunden. I enlighet med oklarhetsregeln samt principen om restriktiv tolkning av friskriv-

ningsklausuler bör denna tolkning ges företräde.

11.2.2 Oskälighet

Ett alternativ till tolkning enligt oklarhetsregeln (avsnitt 11.1.1) kan vara att jämka avtals-

villkoret i enlighet med 36 § avtalslagen. Stadgandet tillämpas emellertid sällan i situatio-

ner där parterna är jämnstarka. Vi anser det därför vara troligt att en domstol skulle välja

tolkningsalternativet framför att förklara villkoret som oskäligt.138

11.2.3 Intolkning

Antag att man trots ovanstående resonemang skulle komma fram till att begreppet avta-

lad specifikation enbart skall omfatta de krav som preciserats i avtalet och att felansvaret

skall begränsas till avvikelser från dessa. Frågan blir då i stället vad som skall anses framgå

av specifikationerna/kravspecifikationen. Enligt vår uppfattning är det inte ovanligt att

specifikationerna skrivs för att detaljreglera de tekniska kraven medan de övergripande

                                                
138 I NJA 1983 s. 865 ansåg majoriteten (3 JustR.) att ifrågavarande friskrivningsklausul skulle jämkas medan minorite-
ten (2 JustR.) framhöll tolkningsalternativet. Majoriteten ansåg emellertid vidare att stöd saknades för den av minorite-
ten företrädda tolkningen, avtalsparterna var dessutom inte jämstarka.
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funktionella kraven glöms bort. Eller som Ingvar Algelin, senior buyer på Telia, uttryckte

det – ”vi glömmer att skriva att det skall gå att ringa på telefonen”.

I dessa situationer kan det bli aktuellt att använda sig av s.k. intolkning. Med begreppet

menas en metod för att låta fakta som inte framgår direkt av avtalets ordalydelsen ändå

utgöra avtalsinnehåll. Metoden blir användbar bl.a. i de situationer då det ter sig som att

parterna har förutsatt att delar av avtalet är underförstådda.139 I de fall det rör sig om ett

förhandlingsavtal får avtalstolkaren ta hänsyn till bl.a. avtalets syfte och den bakomlig-

gande partsviljan.140

I anglosaxisk rätt används termen ”implied terms” om förutsättningar som parterna inte

uttryckligen överenskommit om men som tolkas in i avtalet av en domstol då de är att

anse som underförstådda.141 I svensk rätt saknas en verkligt etablerad terminologi men

man torde kunna tala om implicit avtalsinnehåll.

Mot bakgrund av ovanstående får man nog utgå ifrån att köparen skall kunna ställa krav

på att det skall gå att ringa från en inköpt telefon även om parterna inte uttryckligen

överenskommit om detta. Tillämpat på programvara skulle det innebära att köparen från

vårt exempel i referensramen (se sidan 30) med framgång skulle kunna hävda att det i

Sverige inköpta ordbehandlingssystemet skall vara på svenska trots att det inte står skrivet

i specifikationen.

Med detta vill vi dock inte ha sagt att alla abstrakta fel omfattas av ansvaret. Vi anser där-

emot att hänvisningen till specifikationerna inte skall anses innebära att felansvaret be-

gränsas till att endast omfatta avvikelser från dessa. Hela det skriftliga avtalet, sådant som

framkommit vid förhandlingar samt även syftet med avtalet bör enligt vår uppfattning

ligga till grund för ansvaret. Av den uppfattningen är även Olav Torvund som menat att

”[m]angelsspørsmålets kjerne er hvilke beretigede forventninger kunden i henhold til ko-

trakten kan ha til den avtalte ytelse, og som dermed leverandøren har forpliktet seg til å

oppfylle”142.

                                                
139 Hedwall, Tolkning vid kommersiella avtal s. 52 f.
140 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s. 71
141 Garner, Black’s. law dictionary s. 1481
142 Torvund, Kontraktsregulering – IT-kontrakter s. 194
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11.2.4 Anledningen till friskrivningen

Som framgår av ovanstående diskussion är det knappast troligt att standardavtalen kom-

mer att tolkas så att felansvaret enbart skall omfatta avvikelser från till avtalet bifogade

specifikationer. Vid samtal med en av personerna bakom Promise 2001 har det visat sig

att det inte heller varit deras tanke med formuleringen. (Se ovan p. 6.4.4.)

Varför har man då valt att uttrycka sig som man gjort? Det är uppenbart att formulering-

en inbjuder till misstolkning. När Promise 2001 och Edel 90 använts skulle en mindre

kunnig köpare säkerligen kunna låta sig nöja med att få ett fel avvisat p.g.a. att den funk-

tion som köparen hävdar avvikelse från inte specificerats i kravspecifikationen. En mind-

re kunnig säljare skulle förmodligen hävda att detta var rätt tolkning av klausulen. Avtal

90s modell, där begreppet ”avtalad specifikation” definieras i början av avtalet är inte

heller ett bra alternativ. I en avtalsmall på Telia har författaren använt sig av Avtal 90 som

utgångspunkt men glömt/underlåtit att definiera ”avtalad specifikation”.143 Det troliga är

att han läst felansvarsklausulen i p. 12 Avtal 90 men inte övriga avtalet och därmed missat

definitionen i p. 1. Avtalet har därefter skrivits i tron att avtalad specifikation endast avser

kravspecifikationen och liknande specifikationer.

En möjlig anledning till att standardavtalen utformats så att abstrakta fel inte ser ut att

omfattas av säljarens felansvar är att det kan vara svårt att fastställa en normalstandard

för programvara, särskilt om den är kundspecifik. Om köplagens feldefinition användes i

avtalen skulle säljaren riskera att en köpare hävdar att avsaknaden av en viss funktion ut-

gör ett abstrakt fel. Säljaren skulle då på egen bekostnad tvingas komplettera programmet

med denna funktion. Men om anledningen till friskrivningen varit att skydda leverantören

mot detta borde man ha formulerat sig på ett sätt som bättre tydliggör avsikten. Som av-

talen ser ut idag finns det risk att felansvarets omfattning, åtminstone i Promise 2001 och

Edel 90, i en tvist tolkas som i köplagen och då har målet inte uppnåtts.

En tolkning är att man med formuleringen i avtalen har tänkt att i bästa fall kunna ”lura”

köparen. Med en sådan tolkning är det möjligt att lagen om avtalsvillkor mellan närings-

idkare skulle kunna tillämpas. Enligt denna lag kan oskäliga avtalsvillkor förbjudas om det

                                                
143 Ramavtal nr KSKL 200109, om konsulttjänster inom IT-området att använda inom Telia
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är påkallat från allmän synpunkt.144 Som vi nämnt ovan är det troligt att en domstol i en

tvist mellan parterna skulle använda sig av tolkningsalternativet (se ovan p. 11.2.2) i stället

för att förklara regleringen som oskälig. Om köparen däremot/dessutom väljer att ansöka

om att marknadsdomstolen skall förbjuda en fortsatt användning av villkoret är det inte

omöjligt att bedömningen blir en annan. Anledningen därtill är att avtalsvillkorslagen har

ett preventivt syfte, som inte skulle uppfyllas genom att marknadsdomstolen påpekar att

villkoret kan tolkas på ett sätt som gör det skäligt.

12 Sedvänja och handelsbruk

Att sedvänja och handelsbruk är betydelsefulla för regleringen av parternas mellanhavan-

den har berörts i referensramen. Är det någon skillnad på sedvänjans och handelsbrukets

ställning i de fall köplagen är direkt tillämplig jämfört med situationer då den endast an-

vänds analogt? Det är enligt köplagens egna regler som det stadgas att sedvänja mm skall

gå före lagen, skall då även denna paragraf tolkas med försiktighet så att sedvänja och

handelsbruk får en svagare ställning i de fall köplagen inte är direkt tillämplig? Eller är det

så att sedvänjans ställning är en allmän rättsprincip som kommit till uttryck i köplagen

och den i de fall då köplagen inte är direkt tillämplig får en ännu starkare ställning?

När det gäller tillämpning av sedvänja och handelsbruk tas det upp, förutom i köplagen,

både i avtalslagen145 och CISG146. Att sedvänja inte tas upp i konsumentlagarna beror på

att de är tvingande till konsumentens fördel och det skulle nog ses som alltför osäkert för

konsumenten att bli bunden av något man inte kan få fullständig information om före

avtalsslutet.147

Köplagen som i stort bygger på reglerna i CISG har, vad gäller bruket av sedvänja, en lite

annan formulering än CISG, en formulering som ligger närmare avtalslagens. Formule-

ringarna i de svenska lagarna ger sedvänjan ett större utrymme än vad CISG tillåter. Jäm-

för köplagen

                                                
144 Avtalsvillkorslagen 1, 2 §§
145 AvtalsL. 1:1 2 st.
146 CISG art. 9
147 KonsumentköpL. 3 §
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”Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis

som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som

måste anses bindande för parterna.”148

och CISG

”(1) The parties are bound by any usage to which they have agreed and by any

practices which they have established between themselves.

(2) The parties are considered, unless otherwise agreed, to have impliedly made

applicable to their contract or its formation a usage of which the parties knew

or ought to have known and which in international trade is widely known to,

and regularly observed by, parties to contracts of the type involved in the par-

ticular trade concerned.”149

12.1 Hur blir något en allmän rättsprincip?

Vad är det som avgör om något är en allmän rättsprincip? Kan bruket av sedvänja före

dispositiv lag sägas vara en allmän rättsprincip? Enligt 1734 års grundlag hade sedvänjan

vid sidan av lagarna en stark position som domstolarna skulle ta hänsyn till vid dömande.

Man föll då tillbaka på att vad som var allmänt accepterat av folket var en naturlig del av

rätten.150 Med vår nuvarande grundlag är detta stadgande borttaget och det skulle kunna

tyda på att sedvanerätten har försvagats något. Ett sådant försvagande kan märkas även

på att antalet uttalanden från handelskammarens responsanämnd är betydligt färre nu än

för femtio år sedan. Att handelsbruket blivit mindre viktigt behöver emellertid inte betyda

att den sedvänja och det handelsbruk som faktiskt överlevt automatiskt skall ha en svaga-

re ställning.

Det är svårt att hitta litteratur som uttryckligen talar om vad det är som gör något till en

allmän rättsprincip eller rättsgrundsats. Vad gäller sedvänjans ställning är den väldigt ut-

bredd, inte endast i svensk rätt utan också i åtminstone de nordiska länderna och Tysk-

land.151 Bruket av sedvänja tas alltså upp i de övriga nordiska köplagarna som är mycket

                                                
148 KöpL. 3 §
149 CISG art. 9
150 Sundberg, Agges huvudpunkter s. 58 f.
151 Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten s. 37 f.
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lika vår svenska köplag.152 Tillkomsten av 1905 års köplag skedde i nära samarbete med

våra nordiska grannländer och det är naturligtvis en av anledningarna till att lagarna än i

dag liknar varandra. Även de övriga nordiska länderna har dock på liknande sätt som Sve-

rige anpassat sina lagar för att stämma överens med CISG.153

Finns det andra rättsområden än förmögenhetsrätten som hänvisar till sedvanerätten eller

kan det sägas vara en allmän rättsprincip i alla fall att sedvänja skall gå före dispositiv lag i

alla lägen? Inom svensk rätt fanns det tidigare en bestämmelse i den dåvarande Gifter-

målsbalken som gav den ena parten rätt att, utan den andra partens medgivande, företaga

rättshandlingar ”..som sedvanligen företages..” för t.ex. hushållets skötsel och barnens

vård.154 Med införandet av den nya äktenskapsbalken försvann detta stadgande, något

som kan ha sin grund i att man i senare lagstiftning inte i samma utsträckning hänvisar till

sedvänja utan snarare utformar bestämmelserna mer omfattande.

Man kan alltså se att sedvänjan har, eller åtminstone tidigare har haft, betydelse även

utanför förmögenhetsrätten. Det är tydligt att sedvänjans ställning som starkare än dispo-

sitiv rätt inte endast har sin grund i köplagen och dess tillkomst, utan är en tanke som

sedan långt tillbaka genomsyrat rättssystem liknande vårt eget. En princip som har en så-

dan utbredning både i tid och rum torde kunna sägas vara en allmän rättsprincip och sed-

vänjans ställning blir då inte beroende av huruvida lagen är direkt tillämplig eller inte. I

situationer när det inte finns någon lag som direkt reglerar förhållandet mellan parterna

har sedvänjan kanske en ännu viktigare roll eftersom den i vissa fall kan vara det enda

som ger en indikation på hur parternas förhållande skall regleras.

12.2 Utgör någon reglering i standardavtalen sedvänja?

Att ett visst standardavtal enligt svensk rätt sällan anses utgöra sedvänja trots att det har

en vitt utbredd användning får anses klargjort.155 Hur man bör bedöma de situationer när

en viss reglering förekommer i flera olika standardavtal på ett visst område har däremot

inte diskuterats i den litteratur vi tagit del av.

                                                
152 Se t.ex. Nørager-Nielsen, Købeloven med kommentarer s. 1, § 1
153 Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten s. 40 f., 115
154 Eek, Grönfors m.fl., Juridikens källmaterial s. 154
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Ett sätt att se på saken är att utgå ifrån att likartade regleringar är ett uttryck för den sed-

vänja som gäller i frågan. Man skulle då anse att handelsbruket ”kodifierats” i avtalen.

Det torde inte vara ovanligt på mer traditionella områden där handelsbruk och sedvänja

med tiden fått en stark ställning och avtalsskrivarna har detta att ta hänsyn till. Ett exem-

pel kan vara entreprenadområdet som är präglat av stark branschpraxis, ett nyskrivet

standardavtal skulle rimligen ha sin utgångspunkt i denna praxis.

På programvaruområdet finns emellertid ännu ingen etablerad branschpraxis och det är

därför svårt att argumentera för att standardavtalen skall ses som uttryck för en sedan

tidigare existerande sedvänja. Då är det troligare att likheterna mellan avtalen beror på att

de som författat avtalen utgått från samma källmaterial, t.ex. utländsk rätt, eller att för-

fattarna till Promise 2001 och Edel 90 sneglat på det mer etablerade Avtal 90 vid utform-

ningen av avtalen.

Möjligen skulle man kunna hävda att sedvänja skapats genom de likartade regleringarna.

Det kommer vi att ta ställning till nedan. Vi har valt att begränsa bedömningen till fris-

krivningen från abstrakta fel och småfel eftersom dessa regleringar är så specifika för

programvaruavtalen.

12.2.1 Friskrivningen från abstrakta fel

Som vi ovan redogjort för under punkten 11 är det inte troligt att felansvaret kommer att

begränsas till att omfatta enbart avvikelser från avtalad specifikation trots att både Promi-

se 2001 och Edel 90 formulerats så. Med sedvänja avses handlande enligt ett visst möns-

ter (se ovan p. 7), det är därför inte vad som står skrivet i avtalet som är avgörande för

vad som utgör sedvänja utan istället parternas faktiska handlande. Ett visst sätt att skriva

kan i och för sig utgöra handelsbruk men handelsbruket avser då bara själva författandet

och det torde inte få någon rättslig effekt vad gäller tolkningen av avtalet.

Vi anser inte att ett felansvar som begränsas till avvikelser från avtalad specifikation kan

eller bör ses som sedvänja. Inte ens i de situationer där en sådan begränsning finns med i

avtalet är det troligt att man vid en tolkning skulle komma fram till att felansvaret verkli-

                                                                                                                                           
155 T.ex. Bernitz, Standardavtalsrätt s. 30 f.
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gen är så begränsat, jmf. diskussion ovan. Det faller på sin egen orimlighet att man då

skulle bedöma regleringen sedvänja.

12.2.2 Friskrivningen från småfel

Vad gäller friskrivningen från småfel är situationen annorlunda. Här verkar författarna av

villkoren ha utgått från de förutsättningar som gäller på området. De flesta som någon

gång använt programvara kan nog hålla med om att den sällan är fullkomligt felfri och att

köparen måste acceptera fel som saknar betydelse för programmets funktioner. Här är

det tydligt att parterna agerar enligt ett visst mönster. Vi anser således att friskrivningen

från småfel får anses utgöra sedvänja på programvaruområdet.

13 Vårt förslag på ett välavvägt felansvar

Vi anser att det är önskvärt att använda sig av etablerade modeller och begrepp för att

underlätta tolkningen av ett avtal och parternas förståelse, vi har därför valt att använda

Avtal 90 som bas till vår felklausul eftersom det har ett brett användningsområde. På ett

flertal avgörande punkter har vi emellertid valt att frångå Avtal 90. Av vår diskussion

ovan (se p. 12.2) framgår att regleringarna i standardavtalen på programvaruområdet inte

kan anses utgöra sedvänja annat än den bestämmelse som undantar småfel från leveran-

törens ansvar. Vi anser det därför inte vara nödvändigt att uttryckligen visa vilka punkter

som avviker från Avtal 90.

Köplagens utfyllande funktion gör att regleringen i köplagen kan få utbredd användning

även då parterna inte använt köplagen som grund för sitt avtal. Detta gäller emellertid

främst i de situationer köplagen är direkt tillämplig. Vi har valt att författa en klausul som

kan användas både i de avtalssituationer som enligt vår gränsdragningsdiskussion (se

ovan p. 4.2) omfattas av lagens direkta tillämpning och de där endast analogier kan göras.

Vår utgångspunkt är att klausulen inte skall behöva kompletteras med köplagen.

Vid utformningen av vår felklausul har vi utgått från en avtalssituation där programvaran

är specialanpassad till beställaren och där beställaren fått en evig licens att använda pro-

gramvaran. Vi utgår också från att avtalet reglerar användningen av programvaran på så

sätt att det endast är beställaren själv som har rätt att använda den. Eftersom vår uppfatt-
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ning är att kravspecifikationen i avtalen inte alltid ger så detaljerad och korrekt informa-

tion om vad parterna har kommit överens om har vi utformat klausulen så att fokuse-

ringen flyttats från kravspecifikationen till en mer allmän sammanfattning av vad som

överenskommits mellan parterna

13.1 Vår felansvarsklausul

Ansvar för fel:

Leverantören är skyldig att enligt bestämmelserna nedan och med den skyndsamhet omständig-

heterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att produkten inte upp-

fyller vad beställaren med fog kunnat förutsätta utifrån avtalet.

Leverantörens ansvar omfattar inte:

(a) fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär mer än

marginella besvär och merkostnader för beställaren.156

(b) fel orsakade genom beställarens användning av produkten tillsammans med annan utrustning

eller i annan miljö än som framgår av avtalet förutsatt att orsakssamband föreligger.

(c) fel orsakade genom av beställaren företagna ändringar eller ingrepp i produkten som inte skett

i enlighet med avtalet.

(d) fel orsakade genom beställarens användning av produkten på ett annat sätt än som framgår av

avtalet, eller genom annan försummelse av beställaren förutsatt att orsakssamband föreligger.

14 Sammanfattning

Vid vår genomgång av hur felansvaret kan och bör se ut för en leverantör av kundanpas-

sad programvara har vi stött på många olika problem. Det har av naturliga skäl inte varit

möjligt att ge en heltäckande redogörelse för alla då flera av frågeställningarna i sig skulle

vara underlag för en hel uppsats. Vi har dock sökt beröra de problem som inte behand-

                                                
156 Om marginella besvär se ovan p. 6.3.3
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lats tillfredsställande i befintliga rättskällor. Vi vill poängtera att avtal på IT-rättens områ-

de inte utgör någon speciell avtalstyp såtillvida att speciella regler skulle gälla för dessa

avtal. Bedömningen av avtalen skall således ske enligt allmänna avtalsrättsliga regler.

IT-avtalen har däremot, som varje kommersiellt avtalsområde, sina särdrag. Dels det lite

speciella avtalsobjektet som på olika sätt liknar andra avtalstyper men ändå inte går att

enhetligt placera in i någon grupp. Dels att IT fortfarande är ett relativt nytt område och

praxis och doktrin på området därför inte är så omfattande. Litteratur som behandlar

allmän avtals- och köprätt ger dessutom sällan några exempel från IT-rättens område.

Det har också bildats ett synsätt vad gäller programvara enligt vilket man skiljer program-

varan från närliggande typer av avtalsobjekt. T.ex. ses som vi nämnt en diskett innehål-

lande ett datorprogram endast som en bärare av information. Om vi däremot tar en bok

som exempel ses inte papperet endast som bärande av information utan som en viktig del

av avtalsobjektet som i detta fall är att betrakta som lösöre. Vi är naturligtvis medvetna

om att det föreligger vissa skillnader mellan en diskett och en bok. Men vi menar att be-

dömningen av avtal på programvaruområdet i viss utsträckning försvåras av att avtalsob-

jektet ses som något helt unikt i stället för att man försöker dra paralleller till andra områ-

den.

Vilka fel som omfattas av leverantörens ansvar blir som vi redogjort för ovan främst be-

roende av hur parterna valt att reglera felansvaret i avtalet. Det gäller oavsett om det finns

någon sedvänja på området eller om köplagen är tillämplig eller ej. Saknas felreglering

eller är den otydlig får den tolkas enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Det innebär att

t.ex. oklarhetsregeln och partsviljan kan få betydelse.

I brist på övriga tolkningsdata kommer därefter eventuell sedvänja att tillmätas betydelse.

Vi menar att det på programvaruområdet är att anse som sedvänja att leverantören inte

ansvarar för s.k. småfel. Däremot anser vi inte att friskrivningen från abstrakta fel utgör

sedvänja då det är vår uppfattning att regleringarna i standardavtalen inte kommer att till-

lämpas i enlighet med dess ordalydelse.157 Inget av standardavtalen på området kan i sin

helhet anses utgöra sedvänja.

                                                
157 Se vidare under p. 11.1 samt 12.2
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Om sedvänjan på området inte ger någon ledning i frågan får man ta ställning till om

köplagen skall tillämpas. I de fall där köplagen är direkt tillämplig är ställningstagandet

givet. För kundanpassad programvara är köplagens direkta tillämplighet beroende av av-

talens rättsliga klassificering. I de fall där alla rättigheter till programvaran, inklusive upp-

hovsrätten, övergår till köparen och avtalet inte är att klassa som ett tjänsteavtal är köpla-

gen direkt tillämplig. Den är även direkt tillämplig i de fall där avtalet avser exemp-

laröverlåtelse.158 De flesta avtal rörande kundanpassad programvara torde emellertid falla

utanför det direkta tillämpningsområdet eftersom presumtionen är att upphovsrätten

kvarstår hos upphovsmannen.159

Är köplagen inte direkt tillämplig kan det vara möjligt att tillämpa dess regler analogt. För

att göra analogier av en lag krävs det att den ifrågavarande situationen i stor utsträckning

liknar den i lagen tänkta, så är exempelvis fallet vid tjänst och köp. Viktigt är också att om

möjligt se till lagstiftarens tanke med en lag, så att man genom en analogitolkning inte

låter lagen omfatta situationer som lagstiftaren medvetet velat utelämna.

Vi hoppas med denna uppsats ha bringat lite klarhet i frågan om felansvaret för program-

vara och vår förhoppning är att vi, genom att ta tag i frågor som andra författare på om-

rådet underlåtit att behandla, har öppnat vägen för fortsatt diskussion.

                                                
158 Se vidare under p. 4.2
159 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 1993-04-14, DT 4149, se vidare s. 17
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