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Sammanfattning  

Direktkrav är en rättsfigur som funnit väldigt länge inom svensk och skandinavisk rätt men 

som har varit väldigt omdiskuterad. Det har även funnits en osäkerhet kring hur begreppet ska 

appliceras särskilt då det fungerar på olika sätt inom olika rättsområden. 

Något som gör området extra komplext är att det över tid har förändrats, till stor del av ny 

praxis samt övrig utveckling inom de olika rättsområdena. 

Det vi med detta arbete har försökt göra är att på ett omfattande vis presentera hur rättsläget 

ser ut i Sverige idag för att sedan jämföra detta med övrig skandinavisk rätt. 

Vi har gått igenom rättsområden som transporträtt, entreprenadrätt, produktansvar och försäk-

ringsrätt samt dess underområden. 

Vi har försökt att på ett systematiskt sätt presentera detta på ett så logiskt och pedagogiskt sätt 

som möjligt, detta med tanke på ämnets komplexa natur. 

Ett sätt vi har försökt göra detta på är att när vi stött på komplexa begrepp och delar i arbetet 

som varit nödvändiga för dess presentation så har vi försökt att förklara dessa. 

Problematiken i detta är dock avgränsning. Vi visste redan innan vi påbörjade detta arbete att 

det skulle bli väldigt stort med tanke på dels ämnet i sig som, som vi redan påpekat är väldigt 

komplext, men också det faktum att vi skriver det som ett par. 

Dock såg vi det som övervägande positivt då vi p.g.a. detta har kunnat ta oss ann ett större 

ämne och presentera det på ett sätt som annars inte skulle ha varit möjligt. 

Resultatet av detta är att vi på ett väldigt omfattande sätt har kunnat presentera hur direktkrav 

ter sig i Sverige samt på ett mer övergripande sätt jämföra detta med övrig skandinavisk rätt. 

I detta arbete återges alla relevanta och nyligen utkomna rättsfall och hur ämnet har utvecklats 

över tid. Vi vågar påstå att detta arbete på ett sätt som inte är vanligt bland den här typen av 

uppsatser har tagit sig an direktkrav på ett sätt som är väldigt mer omfattande än vad som 

egentligen kan förväntas. 

Sammanfattningsvis, kan sägas att detta arbete ger en bra överblick kring hur direktkrav ter 

sig, används och utvecklats tillsammans med en övergripande komparativ analys som erbju-

der en vidare förståelse för ämnets natur samt hur utvecklingen i framtiden kan komma att te 

sig. 
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Förkortningar 

AB 92 Allmänna Bestämmelser – för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. 

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

HD Högsta domstolen 

JB Jordabalken 

JT Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet 

JärnvägsL Järnvägstrafiklagen (1985:192) 

KkL Konsumentköplagen (1990:932) 

KtjL Konsumenttjänstlagen (1985:716) 

KommL Lag (1914:45) om kommission 

KöpL Köplagen (1990:931) 

LuftL Luftfartslagen (1957:297) 

NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning I 

NJA II Nytt juridiskt arkiv, avdelning II 

PAL Produktansvarslagen 

Prop. Proposition 

SjöL Sjölagen (1994:1009) 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvJT Svensk juristtidning 

VägL Lag (1974:610) om inrikesvägtransporter (vägtransportlagen) 
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1.	Inledning		

1.2	Bakgrund		
Direktkrav är ett skadeståndsrättsligt begrepp som skär igenom flera typer av rättsområden 

och som fungerar på väldigt olika sätt inom dem. Ämnet är av intresse då det råder stor osä-

kerhet rörande begreppet inom svensk rätt. Något som gör området än mer intressant är att det 

på senare tid framkommit flertalet rättsfall som på olika sätt preciserat och utvecklat synen på 

direktkrav i Sverige. Vi har därför tillsammans med tidigare litteratur på området samt denna 

nya och äldre praxis försökt att på ett omfattande sätt utreda hur begreppet vidare inom flerta-

let berörda rättsområden. 

 

	

1.3	Syfte	och	frågeställning		
	
Syftet med detta arbete är att på ett greppbart sätt utreda och presentera när det är möjligt att 

rikta anspråk mot sin medkontrahents medkontrahent. Utredningen kommer att delas upp i två 

kategorier, direktkrav inom och direktkrav utom kontraktsförhållandet. Detta ser vi som en 

nödvändighet då utfallen skiftar väsentligt beroende på om anspråket vilar på en inom eller 

utomkontraktuell grund.   

 

Grunden i vår problemställning ligger i vad som vi framöver kommer benämna som avtals-

kedjor. Vad som åsyftas med en sådan avtalskonstruktion är det fall då tre eller fler parter 

sammanlänkas via avtal. Vi får två avtalsparter i det bakre ledet som binds samman genom 

avtal (A har ingått avtal med B) samt ett ytterligare avtalsförhållande i främre led (mellan B 

och C) där inget faktiskt avtalsförhållande råder mellan part i bakre led (A) och främre led 

(C). Frågan rör under vilka förutsättningar A kan rikta anspråk direkt mot C dels på grund av 

ansvar reglerat i avtal, dels på grund av ansvar enligt allmänna skadeståndsrättsliga reglering-

ar.  

 

 

Arbetet kommer att avslutas med en övergripande komparativ studie av den norska och den 

danska rättsordningen för att se ur direktkravet fungerar i dessa sammanhang Detta för att 

belysa frånvaron av självklarhet rörande den svenska lösningen på frågan samt i korthet pre-

sentera de modeller som utvecklats i den dansk och norsk rättsordningen. Att dessa rättsord-
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ningar valdes beror främst på att deras rättsordning som utgångspunkt ligger nära den svenska 

rättsordningen, något som gör att deras lagstiftning lätt blir applicerbar på svenska förhållan-

den. Ytterligare ett skäl till att dessa rättsordningar lämpar sig för en övergripande komparativ 

analys är att just rörande direktkravsinstitutet skiljer de sig nämnvärt från vad som gäller i den 

svenska rättsordningen.  

	
	

1.4	Material,	metod	och	avgränsning	
I huvudsak har vi använt oss av den rättsdogmatiska metoden för att utreda under vilka förut-

sättningar direktkrav är möjligt i den svenska rättsordningen vilket innebär att analysen till 

stor del grundas på de klassiska rättskällorna. Vilka rättskällor som dominerar varierar bero-

ende på vilket rättsområde som undersöks. Inom vissa rättsområden finns lagstiftning rörande 

direktkrav. I övrigt används doktrin och i stor utsträckning praxis som underlag för analysen.  

 

Begreppet direktkrav bör även här nämnas. Hur begreppet direktkrav tolkas har varit avgö-

rande i frågan om arbetets omfattning.  En strikt tolkning av begreppet, vilket presenterats i 

doktrin, innebär att direktkravet utgör ett självständigt anspråk oberoende av andra rättsfigu-

rer.1 En sådan tolkning skulle innebära att ett utomobligatoriskt skadeståndskrav inte omfattas 

av begreppet då detta anspråk utgör en egen rättsfigur. Vi har dock valt en mindre strikt tolk-

ning av begreppet och kommer utreda alla fall där A gör ett hopp i kontraktskedjan och riktar 

anspråk mot C. Effekten av denna tolkning blir ett relativt omfattande arbete som behandlar 

flertalet rättsfigurer inom flera rättsområden. Dock anser vi att det är påkallat då det här arbe-

tet skrivs av två författare.  

 

Undersökningen riktas in på att analysera under vilka omständigheter ett direktkrav tillåts 

varpå vi ej tar någon hänsyn till vållandebedömningen. C förutsätts skadeståndsansvarig un-

der vår analys. Dock kommer en del av arbetet ägnas åt en genomgång av skadeståndsrättsliga 

bestämmelser och principer inom de rättsområden som berörs av arbetet, inte för att det är av 

stor vikt för analysen av direktkravet utan för att ge läsaren en skadeståndsrättslig grund inom 

dessa rättsområden innan frågan om direktkrav berörs.  

	

																																																								
1 Se Zachariasson s. 38	
2 Refereras till vanligtvis som tredje man 
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1.5	Innehåll	och	disposition	
Arbetet inleds med ett avsnitt som behandlar allmänna termer rörande direktkrav. Därefter 

följer ett kapitel som behandlar skadeståndsrättsliga principer inom produktansvaret, det ent-

reprenadrättsliga området, försäkringsrätten samt transporträtten. Därefter följer en analys av 

det inomobligatoriska direktkravet, dels ur ett allmänt perspektiv dels med utgångspunkt i de 

fyra valda rättsområdena. Efter det följer en analys av det utomobligatoriska direktkravet med 

utgångspunkt i den praxis som utvecklats. Detta avsnitt delas upp först upp utifrån de fyra 

valda rättsområdena för att avslutas med en generell analys rörande det utomobligatoriska 

direktkravet. Dessa två analyser följs av ett kortare avsnitt rörande konkurrerande ansvars-

grunder vilket följs av en avslutande komparativ del där direktkravsinstitutet beskrivs inom 

den norska och den danska rättsordningen.   

	

1.6	Terminologi	och	definitioner		
Vi har i största möjliga mån försökt att använda oss av ett så enkelt språk som möjligt för att 

göra detta relativt svåra ämne enkelt för läsaren att ta till sig. Vi har även i de fall vi presente-

rat rättsfall hjälpt läsaren genom att sammanställa figurer över de olika kontraktsleden för att 

på ett enkelt sätt visa hur dessa har stått till. Vad gäller definitioner så har vi i största möjliga 

mån valt att försöka skriva ut ord istället för att använda oss av förkortningar och strävat efter 

enkelhet i vår text.  
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2.	Allmänt	om	direktkrav	

2.1	Begreppet	direktkrav	
	
Med begreppet direktkrav menas vanligtvis att en borgenär2 ges rätt att rikta krav direkt mot 

sin medkontrahents medkontrahent trots att de dem emellan inte föreligger något direkt rätts-

förhållande. Begreppet har använts inom olika rättsområden i så väl svensk som utländsk rätt. 

Vi kommer vilket beskrivs ovan att använda oss av en vid tolkning av begreppet vilket inne-

bär att såväl fall av inomobligatorisk som utomobligatorisk karaktär omfattas av detta be-

grepp. Direktkravet är en skadeståndsrättslig företeelse som får effekt i ett antal olika rättsom-

råden.  

2.2	Avtalskedjan	
 

Vi kommer i detta arbete behandla ersättningsanspråk vid en särskild typ av avtalskonstrukt-

ion samt vad konsekvenserna blir av ett eventuellt direktkrav inom dessa områden. Dessa ty-

per av kontraktskedjor kan uppstå till exempel vid entreprenad då en beställare (A) anlitat en 

generalentreprenör (B) för uppförande av entreprenad som i sin tur anlitar en underentrepre-

nör (C) för det faktiska utförandet av arbetet. En liknande konstruktion kan även uppstå inom 

transportområdet. Då får man en transportkund (A) som anlitar transportör (B) för transport 

av egendom varpå transportören i sin tur anlitar en annan part (C) för utförandet av transpor-

ten.  

 

Liknande kontraktskedjor förekommer i skilda sammanhang och föranleder olika frågor bland 

annat rörande vilken rätt en borgenär i främre led (A) kan ha att passera gäldenären i det 

främre ledet (B) för att direkt rikta krav mot gäldenären i bakre led (C). Det är omdiskuterat i 

vilken utsträckning och under vilka omständigheter A utan lagstöd direkt kan rikta anspråk 

mot C trots att de dem emellan inte föreligger avtalsförhållande. 

2.3	Ansvarsgrunden	
 

Vi kommer att dela upp utredningen av möjligheten till direktkrav i två delar där den första 

delen berör det kontraktuella direktkravet och den andra delen berör direktkrav utom kontrak-

tet. Det är väsentligt att göra denna uppdelning då möjligheten till direktkrav och de lösningar 

																																																								
2 Refereras till vanligtvis som tredje man 
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som utvecklats varierar kraftigt beroende på om det ligger ett inom- eller ett utomobligtoriskt 

anspråk som grund. Ett inomobligatoriskt anspråk innebär ett anspråk med utgångspunkt i vad 

som mellan parterna avtalats om. Det inomobligatoriska anspråket grundar sig på vad som 

rörande ansvar för skada villkorats i avtal mellan parterna. Motsatsen till det inomobligato-

riska ansvaret är det utomobligatoriska ansvaret. Med detta menas ett ansvar icke grundat på 

vad som stadgats i avtal utan istället ett anspråk som bygger på vad som stadgats i lag samt 

praxis rörande en skada som inte reglerats i avtal. Denna uppsats bygger på ett scenario där 

avtal föreligger mellan parter i flera led och en part i senare led orsakar någon typ av indirekt 

skada som drabbar part i tidigare led. Det framstår i dessa fall som att det finns två möjliga 

vägar för den skadelidande att välja.  

 

2.2	Valda	rättsområden	
 

Direktkrav är främst vanligt inom de typer av branscher där långa kontraktsled är vanliga t.ex. 

entreprenad och transport.  Andra rättsområden där direktkrav förekommer är vid försäkring-

ar, främst ansvarsförsäkringar, där försäkringsbolag genom subrogation kliver in i den försäk-

rades ställe och tar över en fordran mot en tredje part. Detta kan vara fallet då den försäkrade 

går i konkurs eller fall där försäkringsbolagen har rätt att rikta regresskrav mot skadevållaren. 

Vi kommer inom ramen för detta arbete utgå från dessa tre rättsområden samt produktan-

svarsområdet. Arbetet börjar med en genomgång av gällande rätt inom respektive rättsom-

råde. Därefter följer en undersökning av möjligheten till direktkrav på både inom- och uto-

mobligatorisk grund, så väl som vad som allmänt gäller som vad som specifikt gäller inom 

dessa rättsområden.   
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3.	Gällande	rätt	
	

3.1	Transporträtten	
	

3.1.1	Allmänt	
	
Transporträtten är ett omfattande område som dagligen berör många. I avsnittet nedan tänker 

vi presentera detta rättsliga område i korthet samt presentera vad som idag gäller på detta 

rättsliga område rörande reglering av skadat gods under transport samt möjligheten att rikta 

direktkrav mot part i annan del av avtalskedjan. De regler som omfattas av transporträtten är 

alla regler som gäller godsbefordran (transporternas rätt) samt regler som i övrigt rör trans-

portmedlen över huvudtaget (transportmedlens rätt).3 

 
Detta avsnitt kommer att inledas med en kort genomgång av allmänna begrepp inom transpor-

trätten. Detta följs av en kortare genomgång av de olika transportyperna och gällande rätt rö-

rande dessa transporttyper. Slutligen kommer en genomgång av möjligheten till direktkrav 

inom dessa typer av transport.  

 

3.1.1.1	Speditören	
	
Speditörens huvudsakliga uppgift är att förmedla transporter. Speditören intar ett uppdrags-

förhållande gentemot primärt lastägaren. Detta uppdragsförhållande finns inte direkt reglerat i 

lag men det finns väletablerad branschpraxis i form av standardavtal. Det finns ingen tydlig 

definition på uttrycket speditör vare sig i lag eller inom standardavtal inom transportbran-

schen. Inom NSAB 20004 finns dock uppräknat ett antal uppgifter som en speditör kan ha 

vilket bör fungera som en viss vägledning rörande definitionen av begreppet.5  

 

En viktig fråga rörande speditörens roll är huruvida denna aktör agerar som transportör eller 

förmedlare. Denna fråga blir framför allt av större vikt rörande frågan om speditörens ansvar 

för skada. Om speditören själv agerar transportör gäller, enligt NSAB, samma ansvarsgrund 

som annars vanligen gäller inom transporträtten, ett presumtionsansvar. Om speditören däre-

																																																								
3	Grönfors, Allmän transporträtt s.11	
4 Är det nu gällande standardavtalet framarbetat av Nordiska Speditörsförbundet. 
5 Ihre, s. 414 
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mot enbart agerar förmedlare så ansvarar denna enbart för skada med vårdslöshet som an-

svarsgrund.6 

 

Det finns i NSAB 2 § bestämmelser som tydliggör gränsdragningen mellan fall då speditören 

ska betraktas som fraktförare och fall då han istället ska betraktas enbart som förmedlare av 

transport. Denna bestämmelse stadgar att speditören ansvarar som transportör om:  

• Transporten utförs med eget transportmedel.  

• Om han genom ett uttryckligt transportlöfte åtagit sig transportörsansvar.7 

	
	

3.1.1.2	Successiva	och	multimodala	transporter		
	
Med successiva transporter menas att transporten inte sker med ett och samma transportmedel 

från punkt A till punkt B. Vid successiva transporter sker transporten från avsändare till mot-

tagare med flera olika transportmedel, antingen med flera olika transportmedel av samma slag 

(t.ex. flera olika järnvägstransportörer) eller med flera transportmedel av olika transportslag 

(T.ex. först transport med flyg för att sedan transporteras genom vägtransport).  

 

Vid tranport med flera olika typer av transportmedel, även kallat multimodala transporter kan 

problem uppstå rörande frågan om ansvar för skada samt begränsningar av transportörens 

ansvar detta då regleringarna för de olika transportmedlen inte helt överrensstämmer med 

varandra. När kombinerade transporter under sent 1800-tal började förekomma var den natur-

liga lösningen att man på juridisk väg försökte särskilja de olika transporterna genom separata 

transportavtal för varje enskild del av den totala transporten, detta för att vid varje typ av 

transport kunna tillämpa de olika transporttypernas egna regleringar.8 Det har gjorts försök till 

en internationell konvention rörande multimodala transporter men det finns ännu inte någon 

konvention som tillämpas på området.9 

	
	
	

																																																								
6 A.a.s.414 
7 Detta kan ske på tre sätt: 1. Om speditören utfärdar transportdokument i eget namn. 2. Om speditören i mark-
nadsföring eller via offert agerat på ett sätt där motpart med fog kunnat anta att speditören tagit på sig sådant 
ansvar. 3. Om det rör sig om godstransport på landsväg. 
8 Grönfors, Successiva Transporter, s.219 
9 Gorton s. 103	
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3.1.2	Gällande	regler	
	

3.1.2.1	Allmänt	
	
Relationerna mellan parterna i ett transportförhållande regleras dels genom lagstiftning men 

även genom avtal. Inom transportbranschen hör det inte till ovanligheten att parter rör sig 

mellan olika länder varpå omfattande internationella insatser gjorts för att undvika en alltför 

stor olikhet mellan nationernas olika nationella lagstiftningar. Dock kommer vi i detta avsnitt 

att begränsa oss till vad som gäller enligt svensk rätt.  

 

Transporträtten kännetecknas av en osedvanligt hög grad av tvingande lagstiftning. Detta fe-

nomen har ursprungligen sitt syfte i att skydda transportdokumentens funktion men det före-

faller sig även på senare tid som att dessa regler även tagit sikte på att skydda transportkun-

derna. Den tvingande lagstiftningen är i första hand ägnad att reglera transportörens ansvar 

vid skador under transport. 10	

3.1.2.2	Sjötransport	
	
Sjötransporten regleras i Sjölagen (1994:1 009), en lag som ersatte tidigare 1891 års sjölag. 

Sjölagen utgör gemensam nordisk lagstiftning och denna lag bygger till stor del på internat-

ionella konventioner, främst utav Haag – Visby-reglerna från 1924 och 1968.11  

 

Sjötransport regleras i 13 samt 14 kapitlet SjöL. Vid reformeringen av SjöL valde lagstiftaren 

att dela upp den transporträttsliga delen i två. !3 kapitlet behandlar styckegodstransport och 14 

kapitlet behandlar befraktning av fartyg. Det är det förra kapitlet som vi inom detta arbete 

kommer att lägga vikt vid. Lagstiftaren har inte definierat exakt begreppet ”styckegods” i la-

gen. Enligt doktrin sägs dock att 13 kapitlet blir tillämpligt, inte bara på styckegods i vanlig 

mening t.ex. maskiner eller paket, utan även på hela eller delar av bulklaster, allt beroende på 

avtalsförhållandet parterna emellan.12 

 

Avtalet om sjötransport kan i princip ingås utan beaktande av särskilda formkrav. Dock spelar 

de skriftliga handlingarna en viktig roll vid sjötransportavtal, precis som vid andra typer av 

																																																								
10 Gorton. 26 
11 Hellner, Hager, Persson s.161 
12 A.a.s.162 
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avtal. Dessa handlingar avgör avtalets innehåll så länge som tvingande lagstiftning inte säger 

annorlunda. Konossement är en typ av handling som vanligen används inom sjötransporten. 

Denna handling har tre centrala funktioner: det fungerar som bevis för mottagande av gods, 

det dokumenterar avtalet och dess innehåll, och det är ett värdepapper som representerar god-

set. Ett annat dokument som vanlige används är sjöfraktsedel. Detta dokument används som 

bevis för att transportören mottagit godset. Sjöfraktsdelen innehåller ett åtagande att lämna ut 

godset till den som angetts som mottagare.13 

 

3.1.2.3	Ansvarsgrund	
	

Utgångspunkten är att om skada uppstått för en av parterna så kan denna begära ersättning av 

motparten. Detta gäller om skadan enligt avtal ska bäras av motparten, om skadan beror på att 

motparten inte uppfyllt sina åtaganden stadgande i avtalet eller om skadan beror på vårdslöst 

agerande från motparten.14 Utgångspunkten är med andra ord att skadan i första hand bör re-

gleras genom inomkontraktuella anspråk. Det finns dock omständigheter som ofta åsidosätter 

denna grundregel, dels innehåller avtalen ofta klausuler men det finns även lagstiftning som 

påverkar ansvarsfrågan. 

 

Transportören har en vårdplikt av godset förutsatt att risken till denne. Vårdansvaret inom 

transporträtten liknar det ansvar som stadgas inom köprätten. Skadestånd vid sakskada på 

gods i transportörens vård regleras i 13 kap 24-27§§ SjöL. Huvudstadgandet finner man i 

25:13 SjöL. Detta lagrum stadgar att ”transportören är ansvarig för skada till följd av att god-

set går förlorat eller skadas medan det är i hans vård ombord eller i land, om han inte visar att 

varken fel eller försummelse av honom själv eller någon som han svarar15 för har orsakat eller 

medverkat till skadan”.  Ur detta dras slutsatsen att transportören har ett presumtionsansvar 

för egendomen. 

 

Denna form av ansvar ter sig lik ett culpaansvar men skiljer sig främst genom att bevisbördan 

vid ett presumtionsansvar placeras hos skadevållaren och inte hos den skadelidande. Vid ett 

culpaansvar krävs vårdslöshet som grund för att kunna rikta anspråk och det ligger det på den 
																																																								
13 Hellner, Hager, Persson, s.164	
14 Ihre, s.166 
15 Omfattningen av principalansvaret framgår ej av 13:25 SjöL. Härledning får göras ur 7:1 samt 13:26 1 st. 
SjöL. Befälhavare, medlem av besättning, lots samt annan som utför arbete i fartygets tjänst nämns falla under 
principalansvaret. Se även Hellner, Hager, Persson s.177 
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skadelidande att visa vårdslöshet hos skadevållaren.16 Rörande ett presumtionsansvar blir be-

visbördan den motsatta. Skadevållaren ”presumeras” ha begått den skadedrabbande handling-

en genom vårdslöshet och det ligger därefter på denna part att motbevisa denna presumtion.17  

 

Ett undantag från denna bestämmelse finns i 13:25 2 st. SjöL. Detta undantag stadgar att 

transportören inte är ansvarig för skada som beror på åtgärder för att rädda personer eller i 

särskilda fall egendom. 18 Ytterligare undantag finns rörande skada till följd av ”nautiska fel” 

och ”brand”. Med nautiska fel menas vårdslöshet rörande handhavandet av fartyget, t.ex. fel-

navigering. Med brand syftas till skada till följd av brand i annat fall än då redaren personlig-

en startat branden.19  

 

3.1.2.4	Utförande	genom	undertransportör	
	
 

Frågan om ansvar blir av stor vikt i fall då transportören anlitat en undertransportör för ge-

nomförandet av transporten. Anlitande av undertransportör medför inte att transportören själv 

befrias från eventuellt ansvar vid skadat gods. Enligt reglering i sjölagen förblir den kontrahe-

rande transportören ansvarig trots att transorten utförs av undertransportör. Det enda undanta-

get från denna reglering är om det i avtalet framgår att annan, namngiven transportör ska ut-

föra transporten av viss bestämd sträcka. Vid ett sådant fall undgår transportören ansvar för 

denna sträcka.20 Den kontraherande och den utförande transportören ansvarar solidariskt i de 

fall då båda kan hållas ansvariga.21 

 

3.1.2.5	Ansvarsbegränsningar	
	
Sjörätten innehåller även skydd för transportören efter det att denna ålagts ett skadeståndsan-

svar. Det finns tre olika ansvarsbegränsningar stadgade i lag, vara två kommer att belysas i 

																																																								
16 Hellner, Radetzki s.97 
17 A.a.s.98 
18 Hellner, Hager, Persson s.177	
19 Gorton s. 98 
20 SjöL 13 kap 35§. 
21 Hellner, Hager, Persson s. 167	
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detta avsnitt. Den tredje begränsningen tas upp i följande avsnitt. Dessa gäller oavsett om den 

skadelidande baserar sitt anspråk på ett inom- eller utomkontraktuellt anspråk.22 

 

 Den första ansvarsbegränsningen är en beloppsbegränsning. Med det menas att transportören 

oavsett skadans omfattning enbart kan bli ersättningsskyldig upp till ett visst belopp. Detta 

belopp begränsas till ett visst värde per kolli eller kilo. Denna beloppsbegränsning stadgas i 

13:30 SjöL där det sägs att en transportör aldrig kan krävas på ett större skadeståndsbelopp än 

motsvarande 667 SDR.23 Denna regel har kompletterats med en begränsning på 2 SDR/kilo 

om skadeståndsbeloppet skulle överstiga förstnämnda gränser.24 

 

Utöver denna beloppsbegränsning finns även allmän begränsning för redaren, globalbegräns-

ning. Detta innebär att en redare har rätt att begränsa sitt ansvar under de omständigheter som 

stadgas i SjöL.25 Denna begräsning rör framför allt personskador på passagerare och blir aktu-

ell vid större fartygsolyckor.26 Inom ramen för vårt arbete saknar denna betydande relevans 

varför vi enbart nämner denna begränsning.  

 

Inom den allmänna skadeståndsrätten finns en vedertagen princip rörande beräkning av er-

sättning vid namn principen om full ersättning. Med denna princip menas att den skadeli-

dande, i den mån det är möjligt, ska försättas i samma situation som om skadan aldrig skett. 

Med andra ord görs en jämförelse mellan den skadelidandes ekonomiska situation i nuläget 

med den ekonomiska situation som personen i fråga annars hade varit i om skadan aldrig in-

träffat, mellanskillnaden utgör därefter skadeståndsbeloppet. Denna princip gäller överlag vid 

beräkning av skadestånd och kontrast kan göras med t.ex. viten samt belopp som utgår med 

livförsäkring där beloppen i förväg är bestämda.27  

 

Samma princip gäller även inom kontraktsförhållandet, dock används där termen ersättning 

för det positiva kontraktsintresset istället för principen om full ersättning. Denna term har 

dock samma betydelse gällande skadeståndsberäkningen.  

 
																																																								
22 Ihre, s. 382 
23 SDR betyder särskilda dragningsrätter. Detta är ett schablonbelopp som skapats av Internationella Valutafon-
den som används för att beloppen ska vara så värdebeständiga som möjligt. Kursen på 1 SDR har under de sen-
aste åren pendlat mellan 11-13 kr, se Ihre s. 382 
24 Gorton s.106 
25 Se 9:1-4 SjöL.  
26 Ihre, s.383 
27 Hellner, Radetzki s. 331 
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Inom sjörätten finns en begränsning av denna princip i 13:29 SjöL. Denna paragraf utgör en 

beräkningsregel för ersättning vid sakskada under sjötransport. Det blir med andra ord av yt-

tersta vikt att här skilja mellan skador till följd av dröjsmål samt sakskador på godset. Det 

finns nämligen ingen särskild reglering i SjöL rörande beräkning av dröjsmålsskada varpå 

sådana skador får beräknas genom allmänna skadeståndsrättsliga principer. Detta lagrum 

stadgar dock ett undantag från principen om full ersättning. Denna lagstadgade ansvarsbe-

gränsning benämns principen om normal ersättning och är en standardiserad skadevärderings-

regel vid skada på godset. Principen begränsar skadeståndet till den grad att enbart normalin-

tresset ersätts. Med begreppet normalintresse menas att godset anländer oskadat och i rätt 

tid.28 Värdet på godset bestäms av dess handelsvärde på bestämmelseorten.  

	

3.1.2.7	Vägtransport	
	
Vägtransport omfattar transport som sker via väg. Tillämplig lag vid vägtransport är lagen 

(1974:610) om inrikes vägtransport, kallad vägtransportlagen (VTL). Även detta område 

inom transporträtten präglas i praktiken av internationella relationer varpå den internationella 

konventionen rörande vägtransport CMR29 ofta blir aktuell. Vi kommer dock inom ramen för 

detta arbete att fokusera på den nationella lagstiftning som finns i Sverige och dess innehåll.  

 

3.1.2.8	Ansvarsgrund	
	
Fraktföraren har en vårdplikt för egendomen som ska fraktas från och med den stund då 

egendomen mottas till befordran men innan det utlämnas, något som regleras i 27§ VägL. 

Enligt 28§ VägL finns ett undantag från transportörens vårdplikt, nämligen i de fall transpor-

tören visar att skadan orsakats av fel eller försummelse av den berättigande, av egendomens 

bristfälliga beskaffenhet eller av förhållanden som fraktföraren ej kunnat undvika och vars 

följder ej kunnat förebyggas.  

 

Det råder delade meningar angående vilken typ av ansvar som egentligen stadgas i dessa lag-

rum. Det står mellan alternativen strikt ansvar med undantag för Force Majeure eller presumt-

ionsansvar. Lagstiftaren har enligt doktrin valt att lämna den frågan åt rättstillämpningen. En-

																																																								
28 Selvig, s. 15 
29 CMR är en förkortning av Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route. 
Denna konvention är införlivad i svensk rätt genom lagstiftning.	
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ligt denna praxis, som bygger på CMR, har man valt att se ansvaret som ett presumtionsan-

svar.30 

 

Vägtransportslagens regler är i princip tvingande mot fraktföraren. Det finns dock vissa un-

dantag då ”godsets eller befordringens ovanliga art eller andra särskilda omständigheter gör 

det skäligt att åsidosätta bestämmelserna genom avtal till nackdel för avsändare eller motta-

gare”.31 

 

3.1.2.9	Luftfartstransport	
	
Med luftfartstransport syftas på transport som sker via flyg. Dessa typer av godstransport samt 

även transport av passagerare och resgods regleras i 9 kapitlet luftfartslagen (1957:297). Ka-

pitlet har vid flertalet tillfällen reviderats32 och den luftfartslag som finns idag har införlivat 

Montrealkonventionen33.  I 9 kapitlet 4§ luftfartslagen finns hänvisningar till de delar av kon-

ventionen som ska tillämpas som svensk rätt.  

 

Fraktförarens ansvar för skada regleras i kapitel III av konventionen. Av art. 18 framgår att 

transportören ansvarar för skada om den skadebringande handlingen skett under lufttranspor-

ten. Transportören kan dock undgå ansvar om denna visar att skadan orsakats till följd av ex-

empelvis bristfällig förpackning eller godsets egenskaper. Även force majeure händelser så 

som väpnad konflikt kan begränsa transportörens ansvar. Även vid lufttransporter finns en 

kollibegränsning som begränsar det totala skadeståndbeloppet till 17 SDR per kilo.34  

	
	
	

3.1.2.10	Järnvägstransport	
	
För inrikes järnvägstransport gäller 3 kapitlet järnvägstrafiklagen (1985:192) som tillämplig 

lag. Denna lag är influerad av den internationella konventionen COTIF35, som föreligger på 

																																																								
30 Hellner, Hager, Persson s.196 
31 Gorton s.91 
32 Revidering skedde först 1960 samt 1986 innan den senaste revideringen 2004 där Montrealkonventionen in-
korporerades i svensk rätt genom denna lag.  
33 Konventionen av den 28 maj 1999 om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter.  
34 Hellner, Hager, Persson s.198	
35 Convention Concerning International Carriage of Goods by Rail. 
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området. Järnvägstrafiklagen är till stor del tvingande till förmån för avsändare och mottagare 

av gods, något som framgår av 1:2 järnvägsL.  

 

Transportören inom denna gren av transporträtten har en tvingande vårdplikt vilket innebär att 

denna har ett ansvar vars omfattning i regel klassas som ett rent strikt ansvar. Det finns vissa 

undantag från det strikta ansvaret, dessa rör godsets beskaffenhet, varuägarens handlande 

samt force majeure händelser.36 Transportören har bevisbörda för att någon omständighet som 

innebär undantag från det strikta ansvaret varit för handen. Utöver dessa undantag finns i 24§ 

ett anta uppräknade undantag rörande undantag för ansvar för skadat gods.37 

 

Skadeståndsansvaret vid järnvägstransport har likt vid andra typer av transport begränsningar 

även rörande belopp. Transportörens ersättningsskyldighet är enligt lag begränsad till 150 kr 

per skadat kilo gods.38 Man använder inte samma räknesätt här för att begränsa skadestånds-

beloppet som det man använder inom andra transportsätt.  

 

	

	

	

	

	
	
	
	

	

	
	
	

																																																								
36 Så som ”force majeure” räknas händelser som inte kan hänföras till befordringen och som transportören inte 
kunnat undgå eller förebygga även om man vidtagit alla rimliga åtgärder som kunnat krävas. 
37 Hellner, Hager, Persson s. 194 
38 3 kap 28§ järnvägsL 	
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3.2	Entreprenadrätten	
	

3.2.1	Allmänt	
 

Det finns inom entreprenadbranschen tre vanliga entreprenadformer, generalentreprenad, tota-

lentreprenad samt delad entreprenad. Vid delad entreprenad är det beställaren själv som står 

för projekteringen och det är sedermera beställaren själv som tecknar avtal med respektive 

olika sidoentreprenörer.39 Det finns även två andra former av entreprenad, vilket nämnts ovan, 

nämligen generalentreprenad samt total entreprenad. Dessa olika former av entreprenad är 

uppbyggda med en liknande konstruktion där små detaljer i beställarens samt entreprenörens 

roller utgör skillnaderna. Det är vid användandet av dessa upphandlingformer som frågan om 

direktkrav kan bli av intresse.  

 

Vid en generalentreprenad finns det en beställare som genom avtal anlitar en generalentrepre-

nör. Beställaren ansvarar för projektering av entreprenaden samtidigt som generalentreprenö-

ren ansvarar för utförandet av arbetet, oftast genom anlitande av underentreprenörer.40Avtals-

konstruktionen vid en generalentreprenad är uppbyggt i tre led. Beställaren anlitar en general-

entreprenör för det arbete som ska utföras. Det ligger sedermera på generalentreprenören att i 

sin tur anlita underentreprenörer för det faktiska utförandet av arbetet. Beställaren står därmed 

i ett direkt avtalsförhållande med generalentreprenören som i sin tur har ett avtalsförhållande 

med sina underentreprenörer 

 

Totalentreprenad skiljer sig från en generalentreprenad då beställaren vid en totalentreprenad 

då totalentreprenören utför entreprenaden enligt de funktionskrav som inkorporerats i avtalet 

med beställaren. Totalentreprenad anses enligt gällande standardavtal41 föreligga när entre-

prenören gentemot beställaren svarar för både projektering och utförande av arbetet vid en 

totalentreprenad.42 

 

 

																																																								
39 Hellner, Hager, Persson Speciell Avtalsrätt II Kontraktsrätt s. 137 
40 Höök, s.40 
41	ABT 94. Definition finns under begreppsbestämningarna.	
42 A.a. s.43	
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3.2.1.1	AB-avtalen	
 

Det finns inom entreprenadbranschen ett väl utvecklat system av allmänna bestämmelser, 

föreskrifter samt tekniska beskrivningar som i sin karaktär bör beskrivas som standardiserade. 

Det finns idag två standarddokument som ligger till grund för dagens avtalssystem, AB 04 

samt ABT 06.43 Standardavtal används i syfte att förenkla förhandlingsprocessen samt öka 

förutsebarheten och därmed minska rättsosäkerheten. Varje standardavtal har en säregen ut-

formning anpassad till de omständigheter som föreligger i den bransch där den tillämpas.  

 

AB-avtalen är uppbyggda kring en avtalsrelation som rör två parter, beställaren samt entre-

prenören. Detta är dock en något förenklad modell i jämförelse med hur det i praktiken funge-

rar. Vid generalentreprenad gäller, som nämnts ovan, en konstruktion i flera led där separata 

avtal gäller mellan varje länk i avtalskedjan. Mellan beställare och generalentreprenör gäller i 

regel AB 06 eller ABT 06 och mellan entreprenör och underentreprenör brukar ABT-U 07 

användas.  

 

3.2.1.2	Tolkning	av	avtalen	
 

Vid tolkning av ett standardavtal är utgångspunkten att det ska behandlas som vilket annat 

avtal som helst, dvs. de etablerade tolkningsprinciperna inom avtalsrätten bör användas vid 

tolkning av ett standardavtal. Huvudpunkten är liksom vid all avtalstolkning att fastställa en 

gemensam partsavsikt. Detta innebär att det vid tvist ofta blir parternas gemensamma vilja 

som i första hand styr tolkningen och avtalets ordalydelse i andra hand.44  Om tolkningspro-

blem skulle uppstå används analogier från lagstiftning eller vedertagna rättsprinciper för att 

klargöra rättsläget. Dessa principer kan dock uppfattas som abstrakta i förhållande till den 

konkreta situationen varpå de kan vara otillräckliga för att kunna ge ett korrekt svar.45 Vid 

standardavtal får den gemensamma partsviljan dock något mindre plats i förhållande till andra 

tolkningsprinciper då avtalets ingående ofta gjorts utan några större diskussioner.46  

 

																																																								
43 Båda dessa avtal används mellan beställare och huvudentreprenör. ABT 06 riktas dock mot totalentreprenader. 
se Höök, s.63 
44 Bernitz, Standardavtalsrätten s. 79	
45 Hellner, Speciell Avtalsrätt II 1 häftet s.29 
46 Ramberg, Standardavtal s. 7 
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Ytterligare en princip som framhävs i doktrin men som man kan ifrågasätta användningen av i 

praktiken är den omtvistade oklarhetsregeln. Vanligare ter sig det nog att man vid en sådan 

situation att en objektiv tolkning görs där avtalets ordalydelse prövas mot bakgrund av 

branschpraxis.47 

 

Dock bör man ställa sig frågan vilka principer som blir tillämpliga i de fall då man ej haft en 

överenskommelse rörande tillämpning av standardavtal. Vissa hävdar att principerna i ett 

standardavtal bör tjäna som vägledning i bedömningen av en individuell situation även om 

standardavtalet inte använts vid det aktuella avtalet, förutsatt att det finns ett tillämpligt stan-

dardavtal på området. Detta har behandlats i en underrättsdom.48 

3.2.2	Gällande	regler	
 

Det entreprenadrättsliga området är ett område som inte präglas av egen, specifik lagstiftning. 

Innebörden av denna avsaknad av specifik lagstiftning blir att annan lagstiftning av generell 

karaktär äger tillämpning på entreprenadrättsliga spörsmål. Lagar samt principer som kan 

komma att ha påverkan inom entreprenadrätten blir främst Lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetens område rörande inomkontraktuella företeelser. Om bestäl-

laren enligt juridisk mening är att betraktas som en konsument blir även konsumenttjänstlagen 

(1985:716) tillämplig då utförandet av en entreprenad är att betraktas som ett sådant ting som 

omfattas av begreppet tjänst. Det finns dock ingen tillämplig lag om beställaren däremot är att 

betraktas som en näringsidkare, något som resulterat i att man inom branschen arbetat fram 

omfattande standardavtal som höjts till en status som kan liknas med vad tillämplig lag skulle 

haft på området.  

3.2.2.1	Fel	och	skada	enligt	AB-avtalen	
 

Det ter sig nödvändigt att här skilja på begreppen fel och skada då vårt ämne avgränsas till 

omständigheter då skada uppstått på entreprenaden och inte följderna av att en entreprenad 

belastats med fel. Den primära förpliktelsen som en entreprenör har i sitt avtalsförhållande 

med beställaren är att leverera en kontraktsenlig entreprenad något som motsvaras av en för-

pliktelse av beställaren att betala enligt vad man avtalat om. 

 

																																																								
47 A.a.s.97  
48 RH 2001:77 
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Fel anses föreligga om entreprenaden inte motsvarar vad man avtalat om. Det finns i AB 04 

en definition på felbegreppet. Där sägs att fel innebär en avvikelse vilket betyder att del av 

entreprenaden inte utförts alls eller inte utförts på ett kontraktsenligt sätt.49 Ur denna definit-

ion bör slutsatsen dras att felbegreppet har ett betydligt vidare omfång en det som i praktiken 

utgör skada på entreprenaden. Felbegreppet skulle i sig kunna ungöra material för en uppsats 

men vi kommer att lämna detta därhän då vårt ämne tar sikte på fall då entreprenaden eller 

något närliggande tagit skada och de följder som kommer av denna skada. Skadebegreppet 

finns i sin tur inte definierat i avtal varpå en definition får härledas ur doktrin. Skada har defi-

nierats som “fysisk defekt på eller förlust av egendom”.50 

 

3.2.2.2	Ansvar	för	skada	enligt	AB-avtalen	
 

Det finns, enligt AB 04, ett antal möjliga påföljder då egendom skadats av entreprenören eller 

någon honom anlitad person. Vi kommer dock inte i detta avsnitt att behandla de påföljder 

som kan göras gällande med hänvisning till fel i entreprenaden (avhjälpande, hävning eller 

prisavdrag) utan här finns enbart utrymme för att lägga fokus på det fjärde alternativet som 

finns enligt detta standardavtal nämligen när part riktar skadeståndsanspråk. 

 

Skadestånd enligt AB 04 kan bli aktuellt vid fyra olika typfall. Det första fallet som räknas 

upp är det skadestånd som blir aktuellt efter en hävning. Detta skadestånd riktas från entre-

prenören mot beställaren vid dennes avbeställning. Ett annat fall som kan var skadeståndsbe-

grundande är de fall då hävning ej skett men fel skett i entreprenaden. Det tredje rör vårdslöst 

handlande som orsakat skada på entreprenaden och det fjärde rör skadstånd för skada som inte 

beror på vissa i villkoret uppräknade situationer.51  

 

3.2.2.3	Ansvar	för	skada	på	entreprenaden	
 

Skador av många slag kan inträffa inom ett entreprenadförhållande, därav finns omfattande 

reglering av potentiella skador reglerade redan i det standardavtal som används inom entre-

prenadområdet (AB 04). Skada på själva entreprenaden ansvarar, enligt huvudregeln i 5:4 AB 

																																																								
49 Hökk, s.82 och AB 04	
50 Liman, s.152 
51 Höök, s. 105 
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04, entreprenören för. Detta villkor föreskriver nämligen ett ansvar “för skada på icke avläm-

nad del av entreprenaden”, något som även kallas för entreprenörens objektansvar.52  

 

Detta kan framstå som betungande för entreprenören då avlämnande av entreprenaden sker 

först efter slutbesiktning och det först är då som entreprenörens objektansvar övergår på sälja-

ren samtidigt som beställaren successivt erhåller äganderätt över färdigställd del av entrepre-

naden. Med andra ord tvingas entreprenören, under uppförande av entreprenaden, stå som 

ansvarig för skada på egendom som övergått i beställarens ägo. Denna riskfördelning kan 

motiveras med två argument. I först hand kan det hävdas att denna reglering innebär en kost-

nadsoptimering rörande skadeförebyggande åtgärder. Den mest korrekta avvägningen mellan 

skaderisk och skadeförebyggande åtgärder nås genom att ansvaret för förarbetet, reparationer 

av skador samt skadeförebyggande åtgärder samlas hos en och samma part. Ett annat argu-

ment för den valda lösningen är att entreprenören är den som förfogar över entreprenaden 

fram till slutbesiktning och att det därför ter sig rimligast att denne bär ansvaret för eventuella 

skador.53  

 

Undantag från entreprenörens objektansvar förekommer dock. Om skadan till exempel orsa-

kats av beställaren då denne tagit bruk av entreprenaden innan entreprenadtidens utgång så 

bär denne ansvar för kostnaderna samma sak gäller om beställaren genom vårdslöshet orsakar 

skada på entreprenaden.54 

 

3.2.2.4	Ansvar	för	följdskada	på	annan	egendom	än	entreprenaden	
 

Denna typ av skada är inte heller helt ovanligt förekommande inom entreprenadförhållanden. 

I AB-avtalen har det förts in en paragraf som ska täcka andra skador än de som drabbar entre-

prenaden i sig. I 5:13 AB 04 som är en relativt svårtolkad paragraf behandlas ett antal olika 

typer av skador. Man kan sammanfatta denna paragraf som att den omfattar två olika typer av 

skadesituationer. Den första typen av skador definieras som “skada som icke skall ersättas 

enligt bestämmelserna ovan i detta kapitel”. Det är närmast omöjligt att här uttömmande pre-

sentera alla slags skador som kan komma att omfattas av denna paragraf. I doktrin har dock 

som exempel angetts vårdslös skada på befintlig egendom vid ombyggnad som en sådan 

																																																								
52 Liman, s.111	
53 Liman. s. 111 
54 A.a. s.112	
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skada som omfattas. Den andra skadetypen som anses omfattas av 5:14 är följdskador på 

grund av brist eller fel i entreprenaden. En otillräckligt åtdragen fog i en vattenledning som 

leder till läckage och vattenskada på övrig egendom är ett exempel på sådan skada. Denna typ 

av skada kräver inte, till skillnad från den första skadetypen, vårdslöshet som ansvarsgrund.55 

 

3.2.2.5	Ansvarsbegränsningar	enligt	AB-avtalen	
 

Med ansvarsbegränsningar i detta avsnitt syftar vi till vad man vanligtvis brukar dela upp i två 

olika kategorier, nämligen ansvarsbegränsningar å ena sidan och villkor om korttidspreskript-

ion å andra sidan. Vi kommer att behandla de som en och samma sak då de i praktiken får 

samma effekt rörande den fråga som utreds. Enligt AB 04 5:11 finns till att börja med en be-

gränsning rörande det belopp man kan kräva av motpart vid eventuell skada på entreprenaden. 

Detta belopp begränsas enligt standardavtal till femton procent av den totala kontraktssum-

man eller till det maximala försäkringsskydd som den skadeståndsskyldiga kan erhålla. 

 

Det finns även, utöver vad som egentlig mening kallas för ansvarsbegränsningar en begräns-

ning rörande preskription av anspråk av skadestånd. Denna preskriptionstid är kortare än vad 

som allmänt regleras i lag varpå även detta i praktiken utgör en slags ansvarsbegränsning. 

Enligt AB 04 5:20 tillerkänns part en preskriptionstid på tre månader. 

 

	

	

	
	
	

																																																								
55 A.a. s. 113 
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3.3	Produktansvaret	

3.3.1	Bakgrund	
Produktansvar innebär ett ansvar för skador som uppstår till följd skadebringande egenskaper 

i sålt eller annars levererat gods. Produktansvaret rör med andra ord skador på annan egen-

dom till följd av säkerhetsbrist oberoende av vem som är ansvarig för sagda säkerhetsbrist. 56 

 

Produktansvaret utgör en avsteg från den, inom svensk rätt, vedertagna principen att ett ska-

deståndskrav inte kan riktas mot medkontrahentens medkontrahent något som gör produktan-

svarsområdet högintressant inom ramen för detta arbete. I detta avsnitt kommer först produkt-

ansvaret att behandlas enligt tillämplig lagstiftning och därefter kommer en del av utrymme 

ägnas åt det icke lagstiftade området av produktansvaret. 

 

3.3.2	Produktansvarslagen		
 

Den 25 juli 1985 kom ett EU-direktiv rörande produktansvar.57 Direktivet hade till syfte att 

inrätta ett ansvar som även täckte ansvar för defekter som medför person- eller sakskada i 

konsumentförhållanden. Direktivet baserade Sverige sedermera sitt nationella lagstiftningsar-

bete på. Med detta direktiv som bakgrund antog Sverige i början på 1990-talet Produktan-

svarslagen (PAL).58  

 

 

3.3.2.1	Omfattade	skador	
PAL omfattar inte alla skadetyper. Enligt lagtext gäller enbart produktansvaret, som är ett 

strikt ansvar, för personskada och skada på konsumentens egendom.59 Personskada torde inte 

vara ett begrepp som vållar större bekymmer då detta begrepp bör ses på samma sätt som an-

nars inom skadeståndsrätten. Dock bör det tilläggas att PAL gäller till förmån för alla tänk-

bara skadelidande, förutsatt att förutsättningar för produktansvar i övrigt ligger för handen, 

																																																								
56 Hellner, Radetzki, s. 289 
57 Rådets direktiv 85/374/EEG 
58 Hellner, Radetzki, s. 290 
59 1§ PAL 
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Det fordras inte att den skadelidande varit i någon särskild relation till den ansvarige för att 

produktansvaret ska kunna göras gällande.60 

 

Skador på själva produkten undantas dock från detta ansvar.61 Lagtexten lyder enligt följande 

“egendom som till sin typ vanligen är avsedd för enskilt ändamål, om den skadelidande vid 

tiden för skadan använde den huvudsakligen för sådant ändamål” 62 

 

3.3.2.2	Säkerhetsbrist	
Det krävs även, för att kunna göra produktansvaret gällande, att skadan orsakats av en säker-

hetsbrist på produkten. Begreppet “säkerhetsbrist” definieras i 3§ PAL och en säkerhetsbrist 

anses föreligga om produkten inte är så säker som den skäligen kan förväntas vara. Innebör-

den av detta är inte identiskt med vad som inom köprätten faller under begreppet fel i vara. En 

produkt kan vara behäftad med en farlig egenskap som stämmer överrens med vad säljare och 

köpare avtalat om. Detta utgör då inget köprättsligt fel men kan ändå utgöra en säkerhetsbrist 

vilket kan aktualisera produktansvar. I praktiken brukar dock begreppen fel och säkerhetsbrist 

överlappa varandra.63  

 

En säkerhetsbrist utgörs vanligen av konstruktionsfel, fabrikationsfel samt instruktionsfel. 

Konstruktionsfel innebär att det föreligger ett fel i själva konstruktionen av en produkt dvs. 

alla identiska produkter av denna sort är behäftade med samma säkerhetsbrist. Ett fabrikat-

ionsfel innebär att det föreligger fel i enstaka exempel av en vara något som för gemene man 

brukar benämnas “måndagsexemplar”. Instruktionsfel föreligger om upplysningarna om en 

produkt och hur den ska användas är otillräckliga. Underlåtenhet att lämna upplysningar om 

en produkt jämställs med ett sådant fel.64. Förr brukade man skilja på dessa typer av fel då de 

ansågs leda till olika typer av ansvar. Konstruktionsfelen sågs som mest allvarliga då de ledde 

till störst skada, fabrikationsfelen innebar enbart skada undantagsvis och instruktionsfelen 

kunde man ofta härleda ur någon form av vållande. Idag görs ingen skillnad på vilken typ av 

fel det rör sig om, strikt ansvar gäller oavsett fel om det handlar om ett produktansvar.65  

 

																																																								
60 Hellner, Radetzki, s. 292 
61 Bengtsson, Ullman Produktansvaret, s.17 
62 PaL 1§ 2st 
63 Bengtsson, Ullman Produktansvaret, s. 19 
64 Hellner, Radetzki, s.293 
65 Bengtsson, Ullman Produktansvaret s. 21	
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3.3.2.3	Undantagna	skador	
Alla skador omfattas inte av produktansvaret, vilket nämnts ovan. Det finns undantag för fel 

som till sin karaktär skulle kunna betraktas som fel av den typ som leder till produktansvar. 

En typ av fel som undantas enligt PAL är vad man brukar benämna “utvecklingsfel”. Med 

denna term menas att den som visar det inte varit möjligt att upptäcka en säkerhetsbrist på 

grundval av det vetenskapliga och tekniska vetandet vid tidpunkt då personen i fråga satte 

produkten i omlopp undantas från skadeståndsansvar.66  

 

Ytterligare en typ av fel som undantas är vad som brukar benämnas “systemfel”. Systemfel 

innebär att en produkt visserligen har skadebringande egenskaper men dessa är kända. Alko-

hol och tobak är två enkla exempel på produkter belastade med sådana fel. Tillverkaren kan 

vara förpliktigad att varna för riskerna med produkten men de ådrar sig inget ansvar för even-

tuella produktskador. Läkemedel med biverkningar utgör ytterligare ett exempel på produkt 

med systemfel.67  

 

3.3.2.4	Skadeståndsskyldiga	
Den svenska produktansvarslagen tillåter den skadelidande en möjlighet att rikta ansvar mot 

flertalet aktörer. Svensk lagstiftning ger konsumenten en vidsträckt skydd, mer omfattande än 

vad större delen av övriga länder som baserat sin lagstiftning på produktansvarsdirektivet valt 

att göra. Detta då den svenska produktansvarlagen är tillämplig både i förhållandet mellan 

köpare och säljaren men även gentemot bakre led (tillverkare, distributör m.m.).  

 

PAL reglerar i första hand ett ansvar för part i bakre led dvs. part som står i förhållande med 

säljaren och inte köparen direkt (6§ PAL). Detta lagrum ger uttryck för den grundläggande 

principen inom produktansvarslagen, nämligen att det primärt är tillverkaren eller annan aktör 

i bakre led som bör hållas ansvarig vid produktskada enligt PAL. Enligt lagmotiven är syftet 

med denna typ av ansvar att rikta kostnaden för uppkommen skada mot den part som har 

störst möjlighet att påverka risken för skada.68 Tillverkare, importör eller den som marknads-

fört produkten som sin egen hållas ansvarig.69  

 

																																																								
66 PAL 8§. Se även Hellner, Radetzki, s. 293 
67 Hellner, Radetzki, s. 294 
68 Prop. 1990/91:197 s. 19. Se även Öhman, s. 11 
69 Blomstrand, Broqvist, Lundström, s. 111 samt Bengtsson, Ullman Produktansvaret s. 26-27 
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I andra hand regleras ett ansvar för den som tillhandahållit produkten.70 Med det menas part i 

senare del av produktionskedjan, oftast säljaren. Detta ansvar kan aktualiseras om det inte 

framgår vem som kan hållas ansvarig i det bakre ledet något som får betraktas som en avvi-

kelse från principen att produktansvaret ska riktas mot den som typiskt sett kan kontrollera 

hur en produkt ska vara konstruerad. Syftet med denna reglering torde vara att den skadeli-

dande inte ska hindras från att rikta anspråk i de fall de det inte går att utröna vem som fram-

ställt produkten.71  

 

Detta sekundära ansvar skiljer sig dock från det primära ansvaret som regleras i 6§ PAL i det 

avseende att en sekundärt ansvarig part själv kan undgå ansvar genom att anvisa den skadeli-

dande till en primärt ansvarig. En part som i sin tur är primärt ansvarig kan inte undgå ansvar 

genom att hänvisa till en säljare i senare led eller en underleverantör även om säkerhetsbristen 

beror på denna. Den primärt ansvarige är under alla omständigheter strikt ansvarig för pro-

duktskadan.72  

 

3.3.3	Produktansvar	enligt	Konsumentköplagen	
 

Köparen har även vid konsumentförhållanden en möjlighet att rikta anspråk mot säljaren för 

produktskador på köprättslig grund. Enligt reglering i Konsumentköplagen (1990:932) kan en 

konsument även kräva ersättning för skada som uppkommer på annan egendom än den sålda 

varan som tillhör konsumenten eller någon i dennes hushåll om skadan beror fel i den sålda 

varan.73 Det rör sig inte här om samma felbegrepp som enligt produktansvarslagen utan om 

ett köprättsligt fel som orsakat skada på annan egendom. Säljaren har ett presumtionsansvar 

för denna typ av skador vilket innebär att skadeståndskrav enligt PaL är att föredra vid fall då 

båda lagarna blir tillämpbara. 

	
	
	
	

																																																								
70 Detta regleras i 7§ PAL 
71 Blomstrand, Broqvist, Lundström, s. 127 
72 Hellner, Radetzki, s.296 
73 Konsumentköplagen 31§  
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3.4	Produktansvar	i	näringsidkarförhållanden	
 

PAL:s tillämpningsområde är, vilket framgår av avsnittet ovan, en lagstiftning begränsat till 

konsumentförhållanden vilket utesluter tillämpning i fall då näringsidkare står som skadeli-

dande. I följande avsnitt kommer produktansvaret att utredas i näringsidkarförhållanden, till-

lämpliga lagar samt de principer som utvecklats i rättspraxis. I näringsidkarförhållanden krävs 

även att man skiljer på säljarens ansvar gentemot den skadelidande från tillverkaren eller an-

nan part i bakre leds ansvar gentemot den skadelidande. I praktiken bör det innebära att kon-

sumenten kan hoppa över mellanliggande led för att direkt rikta anspråk mot tillverkaren.  

 

Produktskador inom näringsidkarförhållanden ska inte heller betraktas som en skada reglerad 

av köprätten. Enligt det köprättsliga ansvarssystemet åläggs säljaren ett strängt kontrollansvar 

vid fel i vara för direkta förluster. Indirekta förluster ersätts enbart vid vållande från säljarens 

sida samt i fall då säljaren ”särskilt utfäst” viss egenskap.74  Produktskador utgör dock inte 

ens indirekta skador i köprättslig mening. Enligt förarbetena bör ett produktansvar enbart 

kunna göras gällande vid vållande ”såvida inte fråga är om garanti eller särskild utfästelse”.75  

 

 

3.4.1	Säljarens	ansvar	för	garanti	
	
Säljarens ansvar gentemot köparen bedöms i regel enligt utomobligatoriska regler. Denna 

princip har vunnit stöd i lagstiftning genom den senaste ändringen i Köplagen då dess skade-

ståndsregler numera inte omfattar produktskador.  En säljare blir därför i första hand skade-

ståndsskyldig för culpa enligt den allmänna skadeståndsrättsliga principen i 2 kap 1§ Skade-

ståndslag (1972:207) (SkL).76 

 

Utöver ansvar för vållande enligt SkL. Finns även möjlighet att rikta krav mot säljaren om 

denne lämnat en garanti vid köpet, en garanti liknande den som existerar i köprättsliga sam-

manhang. Detta finns inte reglerat i lag utan utgör en allmän skadeståndsrättslig princip om 

produktansvar. Det finns rörande denna princip två rättsfall av relevans. Det första rättsfallet, 

																																																								
74 KöpL 40,67§§. Se även Bengtsson, Ullman, Det nya Produktansvaret, s 60 
75 Prop. 1988/89:76 s. 54 
76 Hellner, Radetzki, s.300	
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Dillodlingsfallet77 rörde säljarens ansvar för produktskada vid en underförstådd garanti.78 I det 

aktuella fallet hade en dillodlare anlitat en lantmannaförening för besprutning av dillodling. 

Föreningen hade använt ett ogräsmedel rekommenderat av dess leverantör som sedermera 

ledde till att odlingen tog skada. Att föreningen i sin tur rekommenderade användning av 

ogräsmedlet för slutkunden ansåg HD utgjorde en slags underförstådd garanti vilket medförde 

skadeståndsskyldighet för föreningen trots att vållande inte förelegat.  

 

Det andra avgörandet som bör nämnas är Bensinfallet79, en dom som också rörde ansvar för 

produktskada vid garantiutfästelse.  

 

Konsument köpte bensin märkt “premium” på bensinstation för tankning av sin bil. det visade 

sig i efterhand att bensin innehöll främmande ämnen, förmodligen dieselolja. Detta orsakade 

motorskada på konsumentens bil. Konsumenten krävde därefter ersättning av bensinstationen 

för uppkomna skador.  

 

Som grund för sin talan hävdade konsumenten i första hand ansvar enligt köprättslig mening80 

och i andra hand ett ansvar genom garanti. När målet togs upp i HD kvarstår enbart skadan på 

konsumentens bil, den felaktiga varan hade konsumenten vid det tillfället redan kompenserats 

för. Domstolen konstaterade till en början att den skadelidandes förstahandsgrund saknade 

relevans då kvarstående skada var en produktskada, något som inte omfattas av köprättens 

regleringar om ansvar.  

 

I andra hand hade den skadelidande åberopat en grund stödd på säljarens garantiansvar. Det 

rörde sig då inte om en uttrycklig garanti utan enbart det faktum att bensinpumpen märkts 

“premium” borde vara tillräckligt för att säljaren skulle kunna hållas ansvarig för garanti. HD 

är i sitt domskäl av samma uppfattning. Man hänvisar till doktrin och tidigare praxis där stöd 

finns för att en underförstådd garanti eller garantiliknande omständigheter kan likställas med 

en uttrycklig garanti.  

 

Utöver denna möjlighet belyser domstolen även två ytterligare omständigheter som talade för 

att ansvar borde läggas hos säljaren. Köparen har för det första ingen möjlighet att själv kon-
																																																								
77 NJA 1968 s.285 
78 Bengtsson, Ullman Produktansvaret s. 54 
79 NJA 1985 s.641 
80 I rättsfallet åberopades 43§ lag (1905:38 s. 1) om köp och byte av lös egendom.			
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trollera den köpta produkten och måste därför förlita sig på de uppgifter som lämnas vid kö-

pet. Vid ett sådant system ansåg HD att säljaren får ett särskilt ansvar gentemot köparen. En 

annan omständighet som talade för att lägga ansvaret hos säljaren var köparen i egenskap av 

konsument ansågs ha små utsikter att nå framgång med en utomobligatorisk skadeståndsrätts-

lig talan mot den i försäljningsledet som faktiskt varit vållande. Om däremot ansvaret lades på 

säljaren så skulle den ersättningskostnaden han mot konsumenten drabbats av regressvis 

kunna krävas av säljare i tidigare led, då genom ett köprättsligt ansvar. Dessa omständigheter 

medförde att domstolen såg det som rimligast att ålägga säljaren ett strikt ansvar med garanti 

som grund. 

 

Fallet rörde visserligen ett konsumentförhållande varpå det inte direkt kan appliceras på ett 

liknande näringsidkarförhållande. Dock bör domstolens relativt låga krav på vad som utgör en 

garantiutfästelse uppmärksammas. 

 

3.4.2	Säljarens	strikta	ansvar	
 

I tidigare avsnitt berördes säljarens ansvar för produktskada med garantiansvaret som grund. 

Vi kommer i följande avsnitt att ägna utrymme åt säljarens eventuella strikta ansvar för pro-

duktskador inom näringsidkarförhållanden. Det finns tre rättsfall som berört frågan och dessa 

tre rättsfall presenterade gemensamt belyser den rättsutveckling som förekommit inom pro-

duktansvarsområdet.  

 

Det första fallet av relevans som berör säljarens strikta ansvar är Hönsfoderfallet (NJA 1982 

s.380). En foderproducent sålde till en lantbrukare som bedrev äggproduktion hönsfoder som 

sedermera visade sig orsaka smakfel hos de producerade äggen. Lantbrukaren sökte därefter 

ersättning för de kostnader som uppstått till följd av det felaktiga hönsfodret.  

 

Som grund för sitt skadeståndsanspråk anförde lantbrukaren i tingsrätten att annat foder än 

vad som beställts levererats och att detta felaktiga foder orsakat smakfel hos äggen. När målet 

sedermera togs upp i överrätten så valde lantbrukaren att ändra den åberopade grunden för sitt 

anspråk till att det skulle röra sig om ett strikt ansvar genom garanti från säljarsidan.  
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I HD blev den avgörande frågan om säljaren under dessa omständigheter kan anses ha ett 

strikt ansvar för de uppstådda produktskadorna. Som en inledning på sitt resonemang börjar 

domstolen med att konstatera att det inte finns någon allmän princip eller annan regel om säl-

jarens strikta produktansvar som är tillämplig under dessa omständigheter. Därefter nämns att 

ett lagstiftningsarbete för stunden pågår på produktansvarsområdet något som resulterade i att 

domstolen förhöll sig passiva rörande möjligheten att föregripa lagstiftningsarbetet genom 

etablerande av ny praxis på området. HD ansåg inte att säljaren kunde åläggas ett strikt ansvar 

genom produktansvar.  

	
Kort efter Hönsfoderfallet tas ett liknande fall upp i Högsta Domstolen, Hästfoderfallet (NJA 

1983 s.118). En lantmannaförening sålde i september 1973 boutulinfoder till en travtränare 

för utfodring av travhästar. Det framkom sedermera att det levererade fodret var behäftat med 

fel vilket ledde till att flertalet hästar sin utfodrats med det köpta boutulinfodret insjuknade. 

Ägaren till en av dem insjukna hästarna krävde därefter ersättning av lantmannaföreningen för 

den skada som uppstått till följd av att fodret varit behäftat med fel.  

 

Den skadelidande gjorde i HD gällande vare sig att hans skadeståndsanspråk skulle grunda sig 

på antingen vårdslöshet eller allmänna köprättsliga principer. Som grund för hans anspråk 

hävdade han att lantmannaföreningen haft dels ett garantiansvar, dels ett strikt ansvar för de 

uppstådda skadorna. HD resonerade kring huruvida lantmannaföreningen skulle kunna åläg-

gas antingen ett garantiansvar eller ett strikt ansvar för det fel som den sålda varan belastats 

med.  

 

Rörande ett möjligt garantiansvar ansåg HD att då parterna i målet ej stått i kontraktsförhål-

lande till varandra (ägaren till hästen hade inte köpt in fodret, det hade travtränaren gjort) ett 

garantiansvar i egentlig mening inte kunnat göras gällande. Denna slutstats drog man med 

hjälp av allmänna principer för produktansvar.  

 

I andra hand gjordes det gällande av den skadelidande att säljaren haft ett strikt ansvar för den 

sålda produkten. HD inledde med ett konstaterande om att ingen princip om strikt ansvar vid 

produktskador kunnat tillämpas under aktuella omständigheter. Därefter hänvisar man till 

nyligen fastslagen praxis på samma område. Det fall man hänvisar till (NJA 1982 s.380) rörde 

även det produktskador på sakskadeområdet. Den praxis som där fastslogs var att man inte 
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genom rättspraxis skulle föregripa vad lagstiftning på området bör innehålla. HD intog i detta 

fall samma försiktiga ståndpunkt rörande möjligheten att genom praxis skapa ett strikt ansvar 

vid produktskador.  

 

Slutligen bör ännu ett rättsfall belysas rörande strikt ansvar för ett underförstått åtagande, 

Castrolfallet (NJA 2001 s.309). En levererad olja hade i strid mot beställning innehållit zink 

trots att det måste stått klart för leverantören att beställaren efterfrågade zinkfri olja. I detta 

avgörande likställer domstolen ett underförstått åtagande med en uttrycklig garanti. 

 

Ett tågåkeri beställde smörjolja från Matab, ett rikstäckande bolag som tillhandahöll reservde-

lar till verkstäder m.m. Tågåkeriet behövde smörjoljan till motorerna på sina godståg. Under 

kontakterna mellan parterna klarlades att smörjoljan inte fick innehålla någon zink då detta 

skulle förstöra de silverlegeringar som tågmotorerna var utrustade med. Parterna kom fram till 

att den levererade oljan skulle motsvara en av oljebolaget BP:s egna produkter. Den olja som 

sedermera levererades till säljaren från deras leverantör (Castrol) och sedan vidare till tågåke-

riet innehöll dock zink vilket ledde till skada på tre av tågåkeriets motorer.  

 

Tågåkeriet krävde ersättning av Matab i egenskap av säljare och hävdade att oljan som levere-

rats inte stämt med vad som avtalats. Anspråk om ersättning krävdes dels på köprättslig grund 

för den felaktiga varan, dels på skadeståndsrättslig grund för de skadade motorerna. Som 

grund till produktskadan hävdade tågåkeriet att säljaren lämnat en underförstådd garanti vilket 

medfört ett ansvar även för produktskada.  

 

HD börjar med ett resonemang kring vad de olika anspråken bör hänföras till för område. 

Med hjälp av en kortare genomgång av köprättsliga principer och med hänvisning till dels den 

nya köplagen och dess reglering rörande produktskador, dels den allmänna princip rörande 

ersättning för produktskador så konstateras att skadorna på tågmotorerna är produktskador 

vilket ej ersätts på köprättslig grund.  

 

Därefter går domstolen vidare i frågan huruvida säljaren ska kunna hållas ansvarig för de pro-

duktskador som köparen åsamkats. Det konstateras att produktansvarslagen inte kan tillämpas 

då det rör sig om ett näringsidkarförhållande. Kvar blir då enbart att söka stöd i den praxis 

som etablerats redan innan produktansvarlagen togs i kraft. Tidigare praxis har tillåtit använ-
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dandet av ett strikt ansvar för säljare vid produktskador om säljaren tillhandahållit en vara 

under former som kan likställas med att säljaren utfäst särskilda egenskaper hos en vara. 

Denna underförstådda garanti kan alltså få samma följder som en uttrycklig garanti.81  

 

HD kommer därefter till slutsatsen att, även om det strikta ansvaret i produktansvarslagen 

begränsats till konsumentfall så bör det kunna bli aktuellt i näringsförhållanden särskilt om 

frånvaron av skadebringande egenskaper särskilt utfästs. Domstolen fann att säljaren skulle 

hållas strikt ansvarig för produktskadorna orsakade av deras sålda produkt.  

 

3.4.3	Kommentarer	till	rättsfallen		
 

Frågan om möjligheten till ett strikt ansvar inom rena kommersiella förhållanden har under en 

inte obetydlig tid varit föremål för diskussion. I de två rättsfallen från 80-talet går det ej att 

finna stöd för denna typ av ansvar. Dock bör framhävas att HD i dessa rättsfall intar en rela-

tivt svag position rörande motiveringen till dessa prejudikat då man enbart hänvisar till det då 

pågående lagstiftningsarbetet på området.  

 

Castrolfallet innebar enligt vår mening ett möjligt steg i en ny rikting då man där öppnar för 

möjligheten till ett strikt ansvar även inom strikt kommersiella förhållanden. I doktrin som 

behandlar den svenska köprätten har produktansvaret behandlats. Det sägs rörande köplagens 

utelämnande av ansvar för produktskador att ansvar kan uppkomma på kontraktsrättslig grund 

samt att ansvar även kan uppkomma genom att säljaren åtagit sig detta redan vid försäljningen 

som sådan. Castrolfallet beskrivs som ett avgörande som konstituerar en garanti redan vid 

försäljningsögonblicket.82 Man bör därför enligt vår mening inte kunna utgå ifrån att lagstifta-

rens utelämnade av det strikta produktansvaret inom näringsidkarförhållanden innebär att det 

inte kan växa fram ett sådant ansvar genom praxis.  

 

 

 

																																																								
81 Hänvisning i rättsfallet gör till NJA 1945 s. 676 "alunpulvret", 1968 s. 285 "dillodlingen" och 1985 s. 641 
"bensinen” 
82 Ramberg, Herre, Köplagen, s. 663 
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3.5	Försäkringsrätten		
	

3.5.1	Gällande	regler	
	
Det försäkringsrättsliga avsnittet kommer främst att behandla direktkravrätten gällande an-

svarsförsäkring. Det ligger dock för handen att inleda med en kortare genomgång av gällande 

lagstiftning inom det försäkringsrättsliga området. Försäkringsrätten utvecklades tidigt inom 

sjörätten, något man finner spår av redan i 1667 års sjölag. Det dröjde dock till tidigt 1900-tal 

innan den svenska rättsordningen fick sin första försäkringsavtalslag. Tillämplig lag rörande 

enskild försäkring83 är idag försäkringsavtalslag (2005:104). Denna lagstiftning ersatte Lag 

(1927:77) om försäkringsavtal och konsumentförsäkringslagen (1980: 38).  

 

Ett avtal om försäkring bygger på ett tvåparts avtal mellan försäkringstagare och försäkrings-

givare. Försäkringsgivare åtar sig att mot vederlag utge ersättning till försäkringstagaren eller 

annan skadelidande utifall försäkringsfall skulle föreligga. Försäkringsgivaren åtar sig en risk 

utifall att försäkringsfallet skulle förverkligas. Detta ansvar brukar ses som försäkringsgiva-

rens avtalsrättsliga huvudförpliktelse. Försäkringstagarens huvudförpliktelse anses vara betal-

ning av försäkringspremien.84 Utöver denna förpliktelse kan även avtalet innefatta biförplik-

telser för försäkringstagaren så som till exempel att medverka vid utredning av försäkrings-

fall.85  

 

Några formkrav eller specifika bestämmelser angående ingående av försäkringsavtal finns ej. 

Försäkringsavtalet är likt de flesta avtalstyper underkastat allmänna avtalsrättsliga principer.86 

Ett undantag går dock att finna i lagstiftning rörande avtalets ingående. Denna särskilda kon-

traheringsplikt innefattar nämligen ett förbud för försäkringsbolag att vägra privatperson per-

son- eller konsumentförsäkring som man annars tillhandahåller allmänheten.87  

 

 

 

																																																								
83 Social försäkring och annan offentlig försäkring omfattas ej av detta begrepp.	
84 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 11 
85 A.a. s. 47 
86 A.a. s. 31 
87 FAL 3 kap. 1§, 11 kap. 1§.  
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3.5.2	Tredje	mans	rättsställning	
	
En företeelse av vikt för kommande utredning av möjligheten till direktkrav inom det försäk-

ringsrättsliga området är de regler som rör tredje mans ställning vid försäkringsfall. Vid t.ex. 

skada på egendom kan det finnas fler parter än den skadelidande som har ett intresse av att 

bevara egendomens värde. I FAL har man genom 9 kap. 1§ givit särskilda parter rätt att rikta 

anspråk om försäkringsersättning trots att de inte är del av försäkringsavtalet.  

I denna bestämmelse omfattas egendomens ägare, tomträttsinnehavare, innehavare av panträtt 

eller annan säkerhetsrätt i egendom samt den som i annat fall bär risken för egendomen vid 

överlåtelse.  Denna rätt för tredje man kan till och med i vissa fall ha företräde framför försäk-

ringstagaren, detta enligt 9 kap 5§ FAL. Annan part än de uppräknade i 9 kap. 1§ har ingen 

rätt att genom lag erhålla rätt till anspråk om försäkringsersättning. För att typ av tredje man 

ska kunna erhålla denna rätt krävs att det särskilt avtalas om detta.88 Hur denna bestämmelse 

bör betraktas i ljuset av frågan om direktkrav kommer behandlas i senare del av arbetet.  

 

 

3.5.3 Försäkringsbolagets	regressrätt 
	
	
Utöver tredje mans rättsställning bör även försäkringsbolagets regressrätt behandlas inom 

ramen för detta avsnitt. Oftast har den skadelidande valmöjligheten att kräva ersättning för 

uppkommen skada av skadedrabbaren direkt enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer. 

Dock föredrar en skadelidande att vända sig till sitt försäkringsbolag för att därmed erhålla 

ersättning ur sin ansvarsförsäkring. Fråga uppkommer i de fallen huruvida försäkringsbolaget 

efter utbetald ersättning har möjlighet att i sin tur vända sig mot skadedrabbaren för att återfå 

utbetald ersättning. Regressrätten har reglerat genom bestämmelse i FAL. Enligt 7 kap. 9§ 

FAL har försäkringsbolag alltid regessrätt mot skadedrabbare vid utbetalning genom skade-

försäkring. Genom utbetalning träder därmed försäkringsbolaget in i den skadelidandes ställ-

ning och anspråket om skadeståndsersättning gentemot skadedrabbaren överlåts till bolaget. 

Vid personförsäkring gäller en begränsad rätt till regress, en rätt som dock har mindre bety-

delse för detta arbete.89 	

 

																																																								
88 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 81  
89 A.a. s. 89	
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4. Inomobligatoriskt	direktkrav 

4.1	Skadeståndsrättsliga	utgångspunkter	
	
Oavsett	om	det	rör	sig	om	en	skada	inom	kontraktet	eller	en	utomobligatorisk	skada	så	

blir	SkL	i	någon	omfattning	tillämplig.	Portalparagrafen	i	1§	skadeståndslagen	lyder	en-

ligt	följande	”I denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej annat är 

särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer av regler om skadestånd i av-

talsförhållanden”. Ur detta går det för det första att utläsa det faktum att det inte enligt skade-

ståndsrätten finns någon tydlig gräns mellan skadestånd inom och utom kontraktsförhållan-

den. Detta då lagen har tillämplighet även i avtalsförhållanden. Dock anger även bestämmel-

sen skadeståndslagens dispositiva karaktär vilket får följderna att modifikationer och undan-

tag från de allmänna skadeståndsrättsliga principerna ofta förekommer inom avtalsförhållan-

den90 Slutligen bör även poängteras att inte enbart avtal har företräde framför bestämmelser i 

SkL. I portalparagrafen uttrycks även att annan lagstiftning ska göras gällande framför vad 

som stadgas i SkL.91  

 

4.2	Huvudregel	-	avtalets	subjektiva	begränsning	
 

Grundpelaren inom svensk avtalsrätt, avtalsfriheten, innebär att det står parterna fritt att dis-

ponera över avtalet. Avtalsfriheten begränsas dock av en annan allmän princip inom svensk 

avtalsrätt som innebär att ett avtals rättsverkningar primärt binder dess avtalsparter och där-

med kan avtalets förpliktigande och berättigande verkan endast åberopas av dessa parter.92 

Redan vid en översiktlig analys av avtalslagens 1§ framgår tydlig att lagstiftaren syftat på en 

tvåsamhet vid frågan om avtalets bindande verkan. Denna paragraf anger anbud samt accept 

är ”bindande för de som angivit budet eller svaret”. En anbudsgivare samt en anbudsmotta-

gare pekas i detta lagrum ut.93 

 

Innebörden av principen om avtalets subjektiva begränsning blir inom det området som nu 

undersöks att en part vid avtalsbrott endast har att vända sig till den part som direkt står i av-

talsförhållande med den skadelidande. Principen anses gälla även vid kontraktsbrott i flera 
																																																								
90 Hellner, Radetzki s. 27 
91 SkL 1§ 
92 Ramberg, Ramberg s.247 samt Adlercreutz,, s.135 
93 Grönfors, Avtalsgrundande Rättsfakta s. 81	
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led, något som betyder att om kontraktsbrottet de facto ligger i tidigare led så får den som 

drabbas av kontraktsbrottet nöja sig med att rikta påföljdsansvaret mot sin medkontrahent. 

Enligt denna princip gäller detta även om det redan för den skadelidande står klart att hans 

medkontrahent i sin tur kommer att erhålla ett regresskrav gentemot den part som orsakat 

kontraktsbrottet.  

 

Att ett avtal utan undantag enbart skulle utesluta rättsverkningar för annan än avtalsparterna 

är dock inte ett riktigt konstaterande. Det finns en mängd exempel på när sådant förekommer 

t.ex. när en överlåtelse enligt sakrättsliga regleringar blir gällande mot överlåtarens borgenä-

rer. Det denna princip avser är att förpliktelser inte genom avtal kan läggas på annan än av-

talsparterna.94  

 

Det går att finna stöd för denna princip i praxis. I följande avsnitt presenteras ett prejudikat 

som dels berör direktkrav gentemot underentreprenör men som framför allt styrker principen 

om avtalets subjektiva begränsning. 

 

Ett rättsfall som belyser denna skadeståndsrättsliga princip är Besiktingsfallet.95 En bostads-

rättsförening hade för avsikt att genomföra omfattande renoveringsarbete och tecknade därför 

avtal med en generalentreprenör. En underentreprenör anlitades därefter av generalentrepre-

nören för den del av renoveringen som avsåg taket. Mellan general- och underentreprenör 

fanns ett avtal som inkorporerade ett standardavtal tillämpligt på området. Mellan beställare 

och generalentreprenör gällde inte samma standardavtal.96  

 

Vid färdigställande av entreprenad utfördes en takbesiktning i enlighet med det avtal som 

gällde mellan beställare och generalentreprenör, en besiktning som utfördes utav underentre-

prenören. Under besiktningen påtalades inga fel eller brister någon som senare inte visade sig 

stämma. Beställaren menade att underentreprenören varit försumlig i samband med takbesikt-

ningen och riktade då anspråk mot denna.  

 

De fel som upptäcktes fanns reglerade i standardavtalet mellan underentreprenör och general-

entreprenör, med andra ord rörde det sig enligt deras avtal om en bristfälligt utförd entrepre-

																																																								
94 Adlercreutz s. 135 
95 NJA 1997 s. 44 
96 Se Figur 1	
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nad. Dock gällde inte samma villkor i avtalet mellan beställare och generalentreprenör. Unde-

rentreprenören bestred skadeståndsanspråket med grunden att entreprenaden motsvarat det 

avtal som förelegat mellan beställare och generalentreprenör.  

 

Den grundläggande frågan när målet togs upp i Högsta domstolen var huruvida det ålegat 

underentreprenören i sin besiktning av entreprenaden att undersöka om utförandet av entre-

prenaden inneburit avvikelse från Hus AMA 72 (det standardavtal som gällt mellan underent-

reprenör och generalentreprenör). Med andra ord var frågan om de avtalsvillkor som hänvi-

sats till i bakre led även varit tillämpliga i främre led.  

 

HD tar upp den allmänna kontraktsrättsliga principen som innebär att ett kontraktsförhållande 

enbart binder part mot sin medkontrahent och inte sin medkontrahents medkontrahent, en 

princip som vanligtvis kallas principen om avtalets subjektiva begränsning. i enlighet med 

denna princip kan kontraktsrättsligt ansvar enbart göras gällande mellan parter i ett direkt 

kontraktsförhållande. HD nämner även att huvudargumentet för denna princip är att det be-

fordrar klarhet i rättsförhållandena om var och en enbart har att hålla sig till sin medkontra-

hent. Undantag finns från denna princip men det gäller framför allt konsumenträttslig lagstift-

ning. 

	 	 	 	
	
Figur	1	

Entreprenadavtal	
	
Generalentreprenören    Bostadsrättsföreningen 
	
	
HusAMA72	
	
	
	 	

Underentreprenören	
 

Huvudregeln inom svensk rätt torde vara att det inte föreligger någon rätt till direktkrav, det 

föreligger med andra ord inte någon möjlighet att rikta kontraktuellt anspråk mot sin medkon-

trahents medkontrahent. Någon generell möjlighet till detta förfarande finns inte reglerat i lag. 

Undantag förekommer visserligen men de bör bara enligt vår mening stärka tesen rörande det 

generella förbudet mot direktkrav då de beskriver en möjlighet att, under särskilda omstän-

digheter frångå denna generella, icke uttalade princip. 
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I doktrin finner man den starkaste grunden för denna uppfattning genom hänvisningar till 

kommissionslagens regleringar rörande ansvarsfördelningen mellan kommittent, kommiss-

ionär och tredje man. Enligt 24§ Kommissionslag (2009:865) stadgas att tredje man vid avtal 

med kommissionären enbart förvärvar rättigheter mot denne och inte mot kommittenten, un-

dantaget den särskilda regleringen vid konsumentförhållanden i 25§ KommL. KommL stad-

gar med andra ord att tredje man inte har någon möjlighet att rikta anspråk direkt mot kom-

mittenten vid kontraktsbrott som denne slutligen ska svara för och tredje man har i dessa fall 

enbart alternativet att rikta sig mot sin egen medkontrahent, kommissionären.97 

 

Med denna lagreglering som grund har det i doktrin hävdats att om den som under sådana 

förhållanden inte erkänns möjligheten att genom direktkrav rikta anspråk direkt mot part i 

bakre kontraktsled så bör möjligheterna för part i ett vanligt försäljningsled ha än mindre möj-

lighet att rikta ett sådant krav. Vid ett kommissionsförhållande har kommissionären nämligen 

rättshandlat för kommittentens räkning något som inte förekommit vid en “vanlig” kedja av 

försäljningsavtal.98  

 

Även det faktum att lagstiftaren valt att föra in ett undantag rörande möjligheten till direkt-

krav i konsumentförhållanden i 25§ KommL stöder tesen rörande den huvudregeln vi hävdar 

gälla inom svensk rätt. Ytterligare ett lagrum som kan användas till stöd för huvudregeln rö-

rande möjligheten till direktkrav är 46§ KKöpL.99 I och med detta lagrum har lagstiftaren 

infört en rätt för konsumenten att vid fel i vara rikta krav direkt mot säljare i tidigare led (46§ 

KkL) under vissa omständigheter. Någon liknande reglering finns inte i Köplagen vilket inte 

kan leda till någon annan slutsats än att lagrummet i 46§ KkL är ett undantag från en annars 

vedertagen princip. Den huvudregel som får anses föreligga inom svensk avtalsrätt får därmed 

anses vara att det inte föreligger någon generell rätt till direktkrav gentemot part i bakre led av 

en kontraktskedja.100  

 

 

																																																								
97 Zackariasson, Direktkrav s.121. Där hänvisas till lagrum i den gamla kommissionslagen (56§) en reglering 
som hade samma innebörd som nuvarande 24§ KommL. 
98 A.a. s.122 
99 För mera utförlig genomgång av denna bestämmelse se avsnitt 3.3.1. 
100 Zackariasson, s.121 
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4.3	Undantag	från	huvudregeln	
	

4.3.1	Fordringsöverlåtelse	
 

Ett direkt rättsförhållande mellan A och C kan åstadkommas genom en fordringsöverlåtelse, 

även kallad cession. Vid ett sådant förfarande överlåter mellanliggande part gentemot sin ena 

avtalspart till part längre fram/bak i avtalskedjan. Fordringar är som regel överlåtbara och 

vem som står som borgenär bör sakna större relevans för gäldenären.101  

 

Utgångspunkten vid fordringsöverlåtelse är att förvärvaren inte genom överlåtelsen kan 

hamna i bättre rätt gentemot gäldenären än vad överlåtaren hade. Detta innebär att det vid 

fordringsöverlåtelse är avgörande vad avtalet mellan B och C stadgar vid anspråk direkt från 

A om B genom fordringsöverlåtelse överlåtit sitt anspråk gentemot C till A.102 Vid direktkrav 

grundat på fordringsöverlåtelse utgörs dock kravet av överlåtarens rätt till anspråk. Förvärva-

rens egna rätt till följd av skada eller dröjsmål kan inte göras gällande under denna ansvars-

grund. Detta framgår ur en analog tillämpning av regler rörande enkla skuldebrev.103 

 

Principen om fordringsöverlåtelse går att finna i lagbestämmelser. Den tidigare nämnda di-

rektkravrätten i KköpL anses bygga på principen om fordringsöverlåtelse. I och med att kon-

sumenten enbart kan rikta krav mot säljare i tidigare led om samma krav även kunnat riktas av 

säljare i främre led och krav enbart kan göras gällande enligt köprättsliga regler104 så rör det 

sig egentligen om en fordringsöverlåtelse.105 Inom norsk köprätt finns också bestämmelser 

som tillåter direktkrav med fordringsöverlåtelse som ansvarsgrund. Detta beskrivs längre fram 

i arbete. Avslutningsvis bör ett stycke ägnas åt att särskilja detta begrepp från begreppet det 

närliggande subrogation. Det sistnämnda begreppet innebär att fordringen automatiskt, genom 

lag övergår på annan borgenär.106  

 

Dessa två begrepp tar skepnad inom flertalet olika rättsområden vid utredning av det inomob-

ligatoriska direktkravet. I följande avsnitt kommer en kortare redogörelse av hur direktkrav 

																																																								
101 Mellqvist, Persson, s. 65 
102 Rhode, s. 793 samt Tiberg, Lennhammer, s. 29 
103 Mellqvist, Persson, s. 120 
104 Ansvar som enbart regleras enligt konsumentlagstiftning kan ej göras gällande. Se avsnitt 3.3.1. 
105 Herre, Ramberg, s. 501-502	
106 Wallin, Herre, s.95 
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genom fordringsöverlåtelse, cession eller subrogation, ser ut inom dessa områden. Inom för-

säkringsrätten nedan finns även två rättsfall beskrivna som dels berör direktkravet inom det 

rättsområdet men som även fungerar som ett generellt stöd rörande fordringsöverlåtelser.  

 

4.3.1.1	Försäkringsrätten	
	
Allmänt om direktkrav inom försäkring  
Vi har tidigare förklarat hur konceptet gällande direktkrav fungerar med rätten att rikta an-

språk mot en gäldenärs gäldenär. När det kommer till försäkring så är dock förhållandet lite 

annorlunda, särskilt vid direktkrav vid ansvarsförsäkring. Där kan man tala om direktkrav då 

det i många fall går att kräva ut ersättning direkt ur den skadevållandes försäkring.107 

Direktkravsförhållandet inom försäkringsrätten kan beskrivas som ett trepartsförhållande. Till 

en början föreligger ett skadeståndsförhållande mellan den skadelidande och skadevållaren. 

Detta förhållande rör skadvållarens skadeståndsansvar gentemot den skadelidande, ett kon-

traktuellt eller ett utomobligatoriskt ansvar. Det andra förhållandet rör relationen mellan för-

säkringstagare och försäkringsgivare, kallat försäkringsförhållandet. Denna relation regleras 

av försäkringsrättsliga bestämmelser samt det avtal som föreligger mellan parterna. Slutligen 

föreligger ett direktkravsförhållande som rör den skadelidandes rätt att direkt från skadevålla-

ren/försäkringstagarens försäkringsbolag kräva ersättning för uppkommen skada.  Inom di-

rektkravsförhållandet uppkommer problematik rörande två punkter, dels under vilka omstän-

digheter den skadelidande har en direktkravsrätt, dels vilken invändningsrätt försäkringsbola-

get har gentemot den skadelidande.108   

 

     

Direktkravet enligt 9 kap. 7§ FAL 
Direktkrav på försäkringsrättens område är främst framträdande bland ansvarsförsäkringar. 

Detta då det är relativt vanligt att en ersättning som ska utbetalas från en ansvarsförsäkring 

betalas direkt till den skadelidande och inte till den person som innehar försäkringen. Det är 

heller inte ovanligt att den som innehar ansvarsförsäkringen är en juridisk person som i sam-

band med skadetillfället också går i konkurs. Utgångspunkten i försäkringsrätten är den-

samma som vi tidigare beskrivit rörande inomobligatoriskt ansvar i allmänhet, att enbart part 

som omfattas av försäkringsavtalet erhåller rätt att rikta anspråk om försäkringsersättning. 

																																																								
107 Van Der Sluijs i SvJT 2006 s. 74 
108 A.a. s. 19	
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Den skadelidande vid ett direktkravsfall är att betrakta som tredje man och är därmed i regel 

inte ersättningsberättigad. Under särskilda omständigheter har dock lagstiftaren i och med nya 

FAL tillerkänt den skadelidande en möjlighet att rikta krav direkt mot skadevållarens försäk-

ringsbolag och därmed hoppa över det framställande av krav mot skadevållaren som normalt 

sätt måste göras.109  I FAL regleras direktkrav i kapitel 9 paragraf 7 där ett antal rekvisit upp-

ställs för att rätt till direktkrav ska föreligga. Direktkravet möjliggörs enligt detta lagrum vid 

tre olika situationer som i följande avsnitt i tur och ordning kommer presenteras.  

 

Den första typen av försäkringsrättsligt direktkrav rör situationen då skadehandlingen omfat-

tas av en från skadevållarens sida obligatorisk ansvarsförsäkring. Föreligger sådan försäkring 

följer en rätt för den skadelidande att rikta krav direkt mot skadevållarens försäkringsbolag, 9 

kap 7§ 1 st. 1 p FAL. Sådana typer av ansvarsförsäkringar förkommer inom områden där den 

potentiella kretsen av skadelidande anses särskilt skyddsvärd samt vid verksamheter som in-

nefattar risk för omfattande skada. Atomanläggningsinnehavare, fartygsägare, luftfartyg och 

lufttransportör samt järnväg tas i doktrin upp som exempel på områden där det genom lag-

stiftning förekommer obligatorisk ansvarsförsäkring.110    

 

I 9 kap. 7§ 1 st. 2-3 p. uppställs den andra situationen som möjliggör direktkrav. Dessa regle-

ringar försäkrar den skadelidande ett skydd i situationer då skadevållaren inte har ekonomisk 

möjlighet att själv ersätta den uppkomna skadan. 2 p. omfattar situationer när konkursbeslut 

föreligger beträffande skadevållaren och även när offentligt ackord fastställts. 3 p. berör situ-

ationer då skadevållaren är en juridisk person som vid anspråkstillfället upplösts.  

 

Den tredje grunden för direktkrav finns i 9 kap. 7§ 2 st. Denna bestämmelse rör frivilliga an-

svarsförsäkringar men begränsas enbart till konsumentförsäkringar och har innebörden att 

direktkrav gentemot försäkringsbolaget föreligger om bolaget även ansvarar subsidiärt enligt 

4 kap. 9§ 2 st.111 Det subsidiära ansvaret innebär att försäkringsbolaget ansvar uppkommer 

först efter att ersättning inte kan utges av det primära ansvarssubjektet. Det är en invecklad 

reglering som bör ses i ljuset av kap. 4 som helhet. Detta kapitel reglerar försäkringsbolagets 

begränsning av ansvar gentemot försäkringstagaren till följd av försäkringstagarens brott mot 

biförpliktelser. 4 kap. innehåller begränsningar av försäkringsbolagets ansvar gentemot för-

																																																								
109 Prop. 2003/04:150 s. 227 
110 Van der Sluijs, s 64 
111 A.a. s. 23	
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säkringstagaren i de fall att försäkringsfallet orsakats av grov vårdslöshet, säkerhetsföreskrift 

överträtts eller räddningsplikt försummats. Brott mot någon av dessa biförpliktelser måste 

föreligga för att utlösa det subsidiära ansvaret, ett rekvisit kallat försummelserekvisitet. För-

säkringsbolaget svarar i sådana fall enbart för den del skadevållaren inte själv har ekonomiska 

medel att ersätta, kallat obeståndsrekvisitet.112 På detta överskjutande belopp har den skadeli-

dande en direktkravrätt gentemot försäkringsbolaget. 

 

NJA 1993 s. 222 
Direktkrav genom cession har även berörts i praxis. Ett rättsfall som belyser denna grund för 

direktkravet är NJA 1993 s. 222. En mjölkbonde förvärvade en möjlkningsanläggning av ett 

bolag. Sedermera visade det sig att juverhälsan försämrats hos korna till följd av användning 

av nämnda mjölkningsanläggning. Mjölkbonden anmälde skada till bolaget som vid den tiden 

hade försatts i konkurs. Bolagets konkursbo innehade dock en företagsförsäkring som omfat-

tade produktskador. De anspråk som bolaget hade gentemot försäkringsbolaget överläts direkt 

till mjölkbonden som täckte talan mot försäkringsbolaget. HD förklarade i sitt domskäl att det 

i regel inte föreligger något hinder mot cession och undantag bör göras enbart under särskilda 

omständigheter. Man ansåg även att det saknades anledning till att inte tillåta en försäkrings-

tagare att överlåta den rätt som tillkommer honom. Avslutningsvis uttalade HD att rätten till 

ersättning dock kan vara beroende av att villkor från den skadelidandes håll uppfylls, t.ex. att 

försäkringstagaren medverkar vid utredning, och det ska gälla även om anspråket överlåts. En 

förvärvare kan inte hamna i bättre ställning än överlåtaren. Sammanfattningsvis kan man säga 

att en fordran förenad med ett villkor, men inte en motprestation, i sig inte utgör ett hinder för 

cession.  

 

Mjölkbonde    Säljaren 

 

 

 

     

 

Försäkringsbolag 

 

 
																																																								
112 Van der Sluijs, s. 24 
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NJA 2013 s. 233 
Ett rättsfall som belyser direktkravet med subrogation som grund är NJA 2013 s. 233 (Brand-

fallet). I det avgörandet hade en skola i Grästorp drabbats av brand orsakad av två yngre 

flickor. Skolan var egendomsförsäkrad hos ett försäkringsbolag som med anledning av den 

förekomna skadan betalade ut ersättning till Grästorps kommun. Genom subrogation inträdde 

sedermera försäkringsbolaget i kommunens ställe och krävde skadestånd från en av flickorna 

för den orsakade skadan med grov vårdslöshet som grund. Försäkringsbolaget ansåg att flick-

an själv inte hade ekonomisk möjlighet att stå för kostnaderna varpå bolaget riktade krav di-

rekt mot hennes försäkringsbolag. Frågan rörde om den lagstadgade direktkravrätten i 4:9 och 

9:7 2 st. FAL kunde tillämpas även på fall då inte den skadelidande personligen utan någon 

som trätt i den skadelidandes ställe  

 

HD inledde med en redogörelse över tillämplig lagtext och hur denna lämpligast bör tolkas. 

Med användning av en strikt bokstavstolkning av bestämmelserna i FAL gick det ej att dra 

någon slutstats rörande den skadelidandes försäkringsbolags rätt att överta rätten till direkt-

krav. Genom en utredning av förarbeten fann domstolen heller ingen inget hinder för en di-

rekttalan som den i det aktuella fallet. Rätten till direktkrav var istället enligt propositionen 

riktad till alla skadelidande.113 I avsaknad av vägledning ur lagtext fick domstolen tillämpa 

allmänna principer om subrogation. Utgångspunkten för subrogation uttalades vara att den 

som betalar ersättning för en skada inträder i samma position som den skadelidande. En för-

värvare av sådant anspråk ska varken hamna i bättre eller sämre rätt gentemot skadevållaren 

än vad överlåtaren tidigare erhållit. Därefter hänvisas till ovan refererade rättsfall NJA 1993 s. 

222 där rätten att överlåta anspråk om ersättning på grund av ansvarsförsäkring fastslogs. 

Ovan sagda i kombination med huvudregeln att borgenärsbyte i regel är tillåtet ledde till att 

domstolen tillät direktkrav gentemot försäkringsbolaget.  

 

Fallet är av intresse för att belysa användandet av subrogation i praktiken men det utgör även 

ett lämpligt exempel där subrogation kan användas för att skapa, inte bara en direktkravrätt i 

det avseendet att A riktar anspråk mot C114 utan även i det avseende att det rör det sig om ett 

direktkrav där anspråket riktas från främre led till bakre led. Även om frågan om direktkrav 

inte var avgörande bör målet ses som talande för denna möjlighet.  

 
																																																								
113 Se även prop. 2003/04:150 s. 229	
114 Vid ett vanligt subrogationsfall blir följden visserligen att A riktar anspråk mot C men det grundar sig i ett 
anspråk från B, överlåtet till A. Anspråket sker därmed inte över två eller flera led.  
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Länsförsäkringar   Skadelidande 

 

 

   Skadevållare 

 

    

   Trygg Hansa 

	

4.3.1.2	Transporträttsliga	bestämmelser	
	
Sjörätten har regleringar rörande ansvar vid transport med mer än en transportör. Enligt 13 

kap 36§ SjöL ansvarar undertransportör för den del av transporten som han själv utför. Hu-

vudtransportören, den transportör som ingått avtal med kunden, står dock kvar som ansvarig 

under hela transporten.115 Undantag från denna princip kan bli aktuellt endast om det uttryck-

ligen i avtal med transportkunden framgår att annan transportör ska genomföra viss bestämd 

del av transporten. Bestämmelsen i 13 kap. 36§ innebär en lagstadgad rätt för transportkunden 

att rikta krav direkt mot medkontrahentens medkontrahent eller mot annan part längre bort i 

avtalskedjan.  

 

Begreppet undertransportör definieras i 13 kapitlet 1§ sjölagen som ”den som till följd av ett 

uppdrag av (den kontraherande) transportören utför transporten eller del av den”. 13 kapitlet 

SjöL innehåller ingen bestämmelse som reglerar när det är tillåtet att kontrahera en under-

transportör och tillfällen när det inte skulle vara tillåtet. Enligt doktrin skulle det eventuellt 

vara möjligt att man kan använda sig utav analogi till reglerna om befraktning som hänvisar 

till avtalets innehåll.116 En annan möjlig lösning skulle vara att det i brist på bestämmelser 

finns en rätt för transportören att, om inte annat avtalats, ha full frihet att själv anlita under-

transportör.117 

 

Inom luftfartstransporten besvaras frågan om möjligheten att rikta krav direkt mot under-

transportör genom en analys av tillämplig lagstiftning. Idag gäller även inom svensk rätt de 

bestämmelser som finns i Montrealkonventionen rörande ansvar för skada vid luftfartstrans-

																																																								
115 Det framgår ur 13 kap. 35§ SjöL.  
116 Se 14 kapitlet 3§ sjölagen 
117 Hellner, Hager, Persson s.167 
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port. Artikel 39-41 reglerar situationer då kund tecknat avtal med huvudtransportör som i sin 

tur tecknat avtal med undertransportör för hela/del av transporten. Enligt artikel 40 har den 

avtalsslutande transportören ett ansvar för hela transporten samtidigt som den faktiska trans-

portören har ett ansvar för den del av transporten som han utför. Detta innebär att kunden vid 

skada under transport utförd av undertransportören har en möjlighet att rikta krav mot både 

sin kontraktspart och kontraktspart i bakre led. Dessa bestämmelser stadgar därmed en möj-

lighet att rikta anspråk direkt mot sin medkontrahents medkontrahent.  

 

Vid vägtransport skiljer sig ansvarsfrågan från vad som tidigare stadgats rörande sjö- samt 

luftfartstransporter genom undertransportör. Vid denna typ av transport gäller enligt 43§ 1st 

VägL att envar av transportörerna blir ansvarig för transporten i sin helhet, något som sker i 

samband med att transportören mottar godset med medföljande fraktsedel.118 Det finns rö-

rande bestämmelsen i 43§ VägL begränsningar som stämmer överrens med vad som gäller 

inom sjö- och lufträtten. En transportör måste ha mottagit godset med fraktsedel för att denna 

ska anses träda in i fraktavtalet något som innebär att han inte kan hållas ansvarig för med-

kontrahents vårdslöshet innan han påbörjat sin del av transporten. Ytterligare en förutsättning 

för att ett sådant ansvar ska kunna göras gällande är att transporten måste ha utförts med ett 

enskilt transportavtal som grund. Skulle kunden sluta avtal separat med varje enskild trans-

portör så kan det inte hävdas att avtal i flera led förelegat.119  

 

Kundens talerätt är dock begränsad enligt 44§ VägL. Denna bestämmelse stadgar att trans-

portkunden enbart får rikta anspråk mot första alternativt sista transportör samt den transpor-

tör som utförde transporten under den sträckan då godset skadades. Genom att kombinera 

dessa bestämmelser så kan slutsatsen dras att regleringarna vid vägtransport inte egentligen 

skiljer sig avsevärt från vad som stadgas inom sjö- och luftfartsrätten. Den först transportören, 

den transportör som slutit avtal med kunden, kan därmed hållas ansvarig under hela transpor-

ten samtidigt som den undertransportören kan hållas ansvarig för den del av transporten som 

utförs av honom. Det finns enligt oss ingen anledning att betrakta dessa bestämmelser på an-

nat sätt än de regleringar som möjliggör direktkrav inom sjö- och luftfartsrätten.  

 

Slutligen bör regeln rörande sista transportörs ansvar nämnas, en reglering som skiljer rätten 

vid vägtransport från vad som tidigare stadgats rörande luft- och sjötransport. Möjligheten att 

																																																								
118 Motsvarande bestämmelse finns i artikel 34 CMR.		
119 Zackariasson s. 168 
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hålla sista transportören ansvarig för hela transporten även i fall då den sista transportören 

ännu inte trätt in i transportavtalet är en reglering som blir svårare att inom detta arbete klassi-

ficera. Zackariasson berör frågan i sin avhandling men kommer där fram till slutsatsen att 

detta, till skillnad från ansvar mot övriga transportörer, inte bör ses som ett direktkrav. Som 

argument för denna slutsats används att anspråk kan uppkomma för en sträcka som den sista 

transportören inte ansvarat för samt att den sista transportören inte nödvändigtvis behöver ha 

åtagit sig något ansvar gentemot övriga transportörer.120 Vi är benägna att ansluta oss till den 

slutsatsen då det under sådana omständigheter inte nödvändigtvis, varken i teorin eller i prak-

tiken, behöver föreligga någon avtalskedja när en kund riktar anspråk mot den sista transpor-

tören.   

 

Vid järnvägstransport utförd av fler än en transportör finns bestämmelser rörande möjligheten 

till direktkrav både inom den internationella rätten121 liksom inom den svenska JärnvägsL. Vi 

kommer i brist på utrymme att lägga fokus på vad som gäller enligt svensk nationell rätt. 

Transport av gods med flera transportbolag regleras i 3 kap 32§ JärnvägsL. Där stadgas att 

varje enskilt järnvägsbolag svarar för transporten i sin helhet något som gör att man svårligen 

kan påstå att det inom järnvägstransporträtten skulle kunna kring direktkravsbegreppet inom 

denna del av transporträtten.		

	

4.3.1.3	Fel	i	fastighet	
 

Inom fastighetsrätten finns en särskild reglering som möjliggör direktkrav mot part i bakre 

led. Enligt 4:21 Jordabalk (1970:994) stadgas att om köpt fastighet kan frånvinnas köparen 

efter klander ska säljaren återbära köpeskillingen och, om god tro förelegat ersätta köparen för 

den skada denne orsakats. I 4:22 JB föreskrivs därefter att om säljaren inte kan erlägga vad 

denne är skyldig att utge till köparen, får denne kräva säljarens fångesmän i tur och ordning 

på resterande summa förutsatt att även de kan hållas ansvariga enligt 4:21 JB. Sammanfatt-

ningsvis innebär denna reglering att en köpare som förvärvat fastighet belastad med denna typ 

av fel (bristande hemul) kan rikta anspråk mot säljarens säljare eller dennes säljare. 122 

																																																								
120 Zackariasson, s. 171 
121 Regleringar för direktkrav vid internationella transporter av gods hittas i COTIFs bihang B (CIM) artikel 35 
2§.  
122 Victorin, Hager, s.124 samt Zackariasson, s 124 
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Detta undantag från principen om förbudet mot direktkrav mot bakre led är precis som rö-

rande undantaget vid konsumentförhållanden avgränsat till ett snävt område. Ordalydelsen av 

regleringen ger till att börja med för handen att direktkrav endast gäller till förmån för den 

som kan frånvinnas fastigheten, köparen längst fram i kontraktskedjan. Dock finns praxis som 

utvidgat denna bokstavstolkning av lagrummet. HD har i praxis fastslagit även en möjlighet 

för säljare att rikta krav mot annan säljare i tidigare led. I det rättsfallet fråntogs en köpare den 

fastighet som köpts varpå denne riktade krav mot sin säljare enligt då gällande reglering i JB. 

Säljaren riktade i sin tur krav mot annan säljare fyra led längre bak i försäljningskedjan. HD 

förpliktade säljaren att erlägga ersättning till köparen och säljaren i bakre led att erlägga er-

sättning till säljaren i främre led.123 

 

4.3.1.4	Kommission	
	
I kommande avsnitt kommer vi att behandla situationen då avtalsparterna i realiteten inte båda 

två ingår avtal för egen räkning. Vid försäljning av lös eller fast egendom tillhör det inte till 

ovanligheten att någon av parterna i egenskap av huvudman företräds av annan part för slutfö-

randet av affären. Kännetecknet för denna typ av mellanmansrätt är att mellanmannen åstad-

kommer partsbindning för andra personer. Huvudregleringarna rörande avtal för annans räk-

ning finns i 2 kap. 10§ AvtL. Enligt denna bestämmelse blir huvudmannen omedelbart berät-

tigad och förpliktigad gentemot tredje man genom fullmäktigens agerande förutsatt att denna 

agerat inom fullmaktens gränser.124  Vid ett mellanmansförhållande av sådan beskaffenhet blir 

därmed mellanmannen inte själv bunden av rättshandlandet. Fullmakten får den följden att 

detta förhållande blir att betrakta som om huvudmannen i egen person avtalat med tredje 

man.125 Det sagda innebär självfallet att då B agerat fullmältige vid avtals ingående mellan A 

och C en direkt rätt till krav uppstår i förhållandet mellan dessa parter. Detta bör dock sakna 

större relevans inom ramen för detta arbete då deras kravrätt gentemot varandra inte bör be-

traktas som ett direktkrav. I och med att B inte rättshandlat i eget namn, och inte själv bundits 

till avtal så har heller ingen avtalskedja uppstått varpå ett krav parterna emellan inte bör be-

traktas som ett direktkrav,  

 

																																																								
123 NJA 1913 s.593	
124 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 2 kap. 10§ 
125 Adlercreutz s. 60 
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Av större intresse är dock den typen av mellanmansrätt där fullmäktigen inte agerar i huvud-

mannens namn, för dennes räkning utan istället agerar i eget namn för huvudmannens räk-

ning. Denna typ av partsförhållande går under benämningen kommission.126  

 

Reglerna kring kommission regleras I Kommissionslagen(2009:865). Kommission kan besk-

rivas som den rättshandling där en juridisk eller fysisk person företar en rättshandling för nå-

gon annans räkning. Lagen är enligt 1§ KommL127 direkt tillämplig enbart på kommissionärer 

som köper och säljer varor, värdepapper samt annan lös egendom.128  Lagen anses även ha en 

vidsträckt analogisk tillämpning på andra typer av kommissionsförhållanden. Enligt förarbe-

tena är det upp till rättstillämpningen att avgöra om ett rättsförhållande i det enskilda fallet 

ska betraktas som kommission eller inte men det bör nog åtminstone konstateras att kommiss-

ionslagens principer äger tillämpning även i förhållanden utanför de direkt tillämpliga enligt 

KommL.129  

 

4.3.1.3.1	Direktkrav	inom	kommissionsförhållanden	
Vi har ovan beskrivit en bestämmelse i KommL som tillåter direktkrav gentemot kommittent i 

de fall då tredje man är att betraktas som konsument.130 I det följande avsnitt kommer vi att 

diskutera möjligheten för A att genom direktkrav rikta anspråk mot C vid ett föreliggande 

kommissionsförhållande under den omständigheten att det rör sig om ett rent näringsidkarför-

hållande. Det finns två tänkbara scenarier att utgå ifrån vilka leder till olika resultat rörande 

frågan om direktkrav. Det första scenariot bygger på omständigheten att A utgör tredje man 

och C kommittent i rättsförhållandet. Under den omständigheten blir den ovan beskrivna 24§ 

KommL tillämplig. Enligt den bestämmelsen erhåller tredje man enbart rätt gentemot kom-

missionären och inte mot kommittenten vilket utesluter direktkrav gentemot kommittenten.  

 

Om omständigheterna däremot skulle vara omvända, dvs. om A skulle var kommittent och C 

tredje man skulle en annan bestämmelse i KommL få betydelse. Enligt 27§ KommL får en 

kommittent överta kommissionärens anspråk mot tredje man med kommissionärsavtalet som 

grund.131   

																																																								
126 Tiberg, Dotevall, s. 87 
127 Kommissionslag (2009:865) 
128 Tiberg, Dotevall, s. 87 se även prop. 2008/09:88 s. 28 
129 Prop. 2008/09:88 s. 88 
130 Se avsnitt 4.2 
131 Denna rätt begränsas dock rörande handelskommission till att gälla vid betalningsdröjsmål från tredje man 
alternativt brusten redovisningsskyldighet, oredligt handlande eller konkurs från kommissionären. 
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4.3.1.5	Konsumentköp	
Konsumentförhållanden är ett område där det går att finna undantag från den tidigare presen-

terade huvudregeln rörande möjligheten till direktkrav. Här finns en reglering i konsument-

köplagen (KKöpL) som stadgar en direktkravrätt för konsument gentemot säljarens medkon-

trahent i tidigare led. För att denna reglering ska kunna tillämpas krävs av naturliga skäl att 

konsumentlagen blir tillämplig vilket innebär att denna möjlighet till direktkrav begränsas i 

enlighet med det omfång som stadgas i 1§ KKöpL. 

 

Inom den köprättsliga lagstiftningen på konsumentområdet har ett undantag från huvudregeln 

rörande rätt till direktkrav införts, ett undantag som går att finna i 46§ KKöpL. Denna regle-

ring stadgar inte en total rätt till direktkrav mot bakre led inom konsumentförhållanden utan 

det är en villkorad direktkravsrätt. i 46§ KKöpL stadgas att “om säljaren är på obestånd, har 

upphört med sin näringsverksamhet eller inte kan anträffas, har köparen rätt att rikta anspråk 

på grund av fel på varan mot en näringsidkare i tidigare säljled som har överlåtit varan för 

vidareförsäljning”.  

 

Denna möjlighet för köpare att framställa krav mot säljare i tidigare led gavs redan i förarbe-

tena benämningen direktkrav och presenterades där som en principiell nyhet inom svensk rätt. 

Av intresse för detta arbete är att kort analysera omfattningen av denna direktkravrätt och i 

vilken utsträckning den allmänna principen om förbud mot direktkrav fått ge vika. Lagens 

tillämpningsområde, vilket avgör storleken på undantagets omfång begränsas på tre sätt. För 

det första krävs att det måste röra sig om ett köp enligt lagens mening. Även byte likställs med 

köp i denna fråga. Den andra begränsningen följer av att den köpta varan måste utgöra en lös 

sak något som innebär att detta undantag inte omfattar annan lös egendom så som hyresrätt, 

panträtt, fordringar eller värdepapper. Den tredje begränsningen rör parternas ställning 

gentemot varandra. Det följer av 1§ 1st KKöpL att lagen enbart blir tillämplig i förhållandet 

då köparen utgörs av konsument och säljaren av en näringsidkare. Undantaget för direktkrav 

blir då enbart tillämpligt då part i främre led är en konsument och säljaren i bakre led är en 

näringsidkare. 132 

 

Direktkravrätten enligt 46§ konsumentköplagen är även den begränsad till att gälla enbart vid 

fel i vara något som följer av uttrycket “anspråk på grund av fel”. Detta innebär att krav på 

																																																								
132 Zackariasson s. 142 
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grund av dröjsmål vid avlämnande enbart kan riktas mot köparens medkontrahent.133 Rätten 

är dock inte obegränsad, det rör sig om en villkorad direktkravsrätt. Enligt bestämmelsen gäl-

ler att anspråket grundas på fel men det krävs även att säljaren i främre led varit på obestånd, 

upphört med sin näringsverksamhet eller annars inte varit anträffbar.134  

 

Ett andra uttryck av intresse är det som beskriver vilka säljare som anspråk kan riktas mot. I 

46§ KkL används uttrycket “en näringsidkare i tidigare säljled”. Härlett ur detta uttryck bör 

slutsatsen bli att ´konsumenten inte enbart har möjlighet att rikta anspråk mot säljarens säljare 

utan även mot part ännu längre bak i kontraktskedjan om sådan part existerar. Stöd för denna 

slutsats går att finna i lagens förarbeten där detta motiveras med argumentet att det oftare är 

lättare för en konsument att utröna vem som tillverkat varan än vad det är att ta reda på vilken 

näringsidkare som agerat säljare till slutförsäljaren. Bestämmelsen gäller inte undantagslöst. I 

förarbetena uttrycks även att näringsidkaren i det bakre ledet måste kunna betraktas som ett 

led i den kedja som sedermera leder till konsumenten. Denna kedja anses bruten om mellan-

liggande part till exempel innehaft varan för privat bruk.135 

 

Ytterligare en omständighet att slutligen ta i beaktande är att det anspråk som konsumenten 

gör gällande gentemot säljare i bakre led måste motsvara ett anspråk som även säljaren i 

främre led kunnat rikta mot säljaren i bakre led. Konsumenten måste kunna styrka dels att 

varan vid köpet varit belastad med fel men även att detta fel förelegat redan vid överlåtelse till 

slutförsäljaren. Innebörden av denna bestämmelse blir då även att en konsument inte kan rikta 

anspråk direkt mot säljare för fel som enbart kan föreligga i konsumentförhållanden.136 Vid 

sådana fel föreligger ingen möjlighet till direktkrav.137 

4.3.2	Hoppande	regress	
 

Ytterligare en konstruktion som skulle kunna medföra möjlighet till direktkrav är det som går 

under benämningen hoppande regress. Regresskravet är det krav som part, efter fullgjord be-

talning, riktar mot den person som slutligen ska bära betalningsansvaret. Som regel måste 

detta ske ett steg i taget, dvs. varje part som fullgjort betalning har att vända sig till sin 

																																																								
133 A.a. s. 144 samt Herre, Ramberg Konsumentköplagen, s. 498 
134 KKöpL 46§	
135 Prop. 1989/90:89 s. 165 
136 Ett exempel på sådana fel kan vara att varan saknar viss utlovad egenskap som säljaren i marknadsföring 
angivit att varan haft, 19§ KKöpL.  
137 Herre, Ramberg, Konsumentköplagen, s.501-502 
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närmsta avtalspart tills regresskravet når den som slutligen ska bära ansvaret. Undantagsvis 

tillåts part att genom att ”hoppa i avtalskedjan” rikta krav direkt mot den slutlige betalnings-

ansvarige.138 En förutsättning för att kunna göra gällande ett anspråk på denna grund är att det 

föreligger avtalsbrott i flera led. Vid hoppande regress krävs dels att C, för att kunna rikta 

krav direkt mot A, kan åberopa ett avtalsbrott i relationen mellan sig själv och B, dels att 

denna kan åberopa ett avtalsbrott i relationen mellan B och A. Vid hoppande regress påverkas 

kravet därmed av avtalen i båda led, något som kan innebära en vidare inskränkning av kravet 

till följd av ansvarsbegränsningar.139 Det norska avgörandet Siesta ND 1976 s.1 har i doktrin 

ansetts utgöra ett exempel där hoppande regress används.140 

	
 

4.3.3	Tredjemansavtal	
Avtalskonstruktionen där tredje man tillförsäkras en självständig rätt enligt avtal mellan två 

eller fler parter benämns tredjemansavtal. Rätten måste enligt avtalet vara självständig mot 

någon eller båda av avtalsparterna för att det ska anses vara ett tredjemansavtal. Denna om-

ständighet, att parterna haft för avsikt att tillförsäkra tredje man en självständig rätt, har enligt 

praxis setts som en absolut nödvändighet. Huruvida denna partsavsikt föreligger blir i varje 

enskilt fall en tolkningsfråga. Med självständig rätt menas att parterna avsett att tredje man en 

rättighet enligt avtal som ska kunna åberopas direkt mot den förpliktigade.141 

 

Det finns rättsfall som speglar denna tolkning samt rättstillämparens syn på saken.  I NJA 

1956 s. 209 förekom en bestämmelse i ett hyreskontrakt där hyrestagaren (B) åtagit sig att 

bekosta en eventuell höjd brandförsäkringspremie för övriga hyresgäster i fastigheten. När en 

höjning sedermera blev aktuell krävde en av hyresgästerna B på ett belopp motsvarande höj-

ningen något som bestreds av B med hänvisning till avtalets subjektiva begränsning.142 HD 

gav hyrestagaren rätt till yrkat belopp med motiveringen att avtalet närmast gav för handen en 

självständig rätt för övriga hyrestagare att kräva B på sitt avtalade betalningsåtagande.143  

 

																																																								
138 Grönfors, Avtalsgrundande Rättsfakta s. 104 
139 I dansk doktrin beskrivs detta som dobbelbegrænsningsprincippet. Se Ulfbeck, s 165. 
140 Grönfors, Avtalsgrundande Rättsfakta, s. 105. För utveckling angående Siestafallet se avsnitt 8.1. 
141 Adlercreutz, s 139-140	
142 B hänvisade till avtalet som ingåtts mellan honom och hyresvärden och menade på att hyrestagaren inte var 
behörig att föra talan om förpliktelse i avtalet då denna inte var part i nämnda avtal.  
143 Se NJA 1956 s. 209 
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Andra fall relevanta att belysa i detta sammanhang är NJA 1935 s. 258 där E vid köp av ett 

sågverk åtog sig att bekosta fortlevandet av en av tidigare ägares inrättade folk och slöjdskola. 

En inte oväsentlig tid efter köpet deklarerade E att han inte ämnade fortsätta bedriva skolverk-

samheten, något som fortsättningsvis sköttes av ortens församling. Församlingen riktade se-

dermera anspråk mot E för de kostnader som det inneburit att fortsätta verksamheten. Dom-

stolen ogillade skadeståndsanspråket då det varken av ordalydelsen i avtalet eller av annars 

förekomna omständigheter ansågs framgå att E gentemot församlingen förpliktigat sig att 

bekosta skolverksamheten. Det har i doktrin spekulerats i att käranden eventuellt kunnat vinna 

bifall om det varit sågverkspersonalen som fört talan istället för församlingen.144 

 

NJA 1971 s. 412 rörde ett köpeavtal av en jordbruksfastighet. Mellan säljare och köpare togs 

det i köpeavtalet in ett villkor om att vissa redan existerande arrendeavtal även fortsättnings-

vis skulle respekteras med oförändrat arrende. Det rörde sig här om en muntlig överrenskom-

melse mellan den tidigare ägaren och arrendehavaren (J). Drygt två år efter köpet uppsade 

köparen arrendet varpå J i domstol yrkade på att hans rätt till arrendet skulle fastställas. Dom-

stolen ansåg att det stod klart att parterna i köpeavtalet åsyftat att J även fortsättningsvis 

skulle erhålla rätt till arrendet. Säljaren ansågs ha velat infoga detta villkor i avtalet för att 

tillförsäkra J en självständig rätt gentemot köparen. Villkoret ansåg gällande gentemot köpa-

ren.  

 

Rörande direktkravet skulle man, vid ett scenario där A, B och C ingår i en avtalskedja samt 

där A och B genom tredjemansavtal tillförsäkrar C en rätt att rikta krav direkt mot A istället 

för sin avtalspart (B), kunna påstå att förbudet mot direktkrav på inomobligatorisk grund som 

principen om avtalets subjektiva begränsning innebär därmed kringgås. Direktkrav kan där-

med möjliggöras genom ett tredjemansavtal.   

 

 

 
	
	

																																																								
144 Se Adlercreutz s. 141	
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 4.3.9	Direktkrav	från	försäkringsbolagets	sida	 
Följande avsnitt kommer att ägnas åt försäkringsbolagets eventuella direktkravsrätt gentemot 

tredje man. Detta avsnitt berör inte någon lagstadgad rätt till direktkrav utan utredningen be-

handlar försäkringsbolags regress rätt mot tredje man i fall då försäkringsersättning utbetalats 

till den skadelidande och försäkringsbolaget efter det övertagit dennes anspråk gentemot ska-

devållaren/tredje man. Exempelvis är detta vanligt vid så kallade regressfall där försäkrings-

bolaget efter att ha ersatt en försäkringstagare tar över dennes fordran eller kliver in i dennes 

ställe mot den skadegörande parten. Rätten till direktkrav på detta område är relativt begrän-

sad och HD har förhållit sig restriktiv till att tillåta direktkrav på detta sätt. Särskilt när det 

gäller skador som är uppkomna inom ett kontraktsförhållande och där försäkringsbolagen på 

utomobligatorisk grund vill gå runt avtalets begränsningar för att få kompensation.  

 

HD:s restriktivitet har beskrivits i doktrin som ett uttryck för att inte gynna redan rika försäk-

ringsbolag ytterligare genom att ge dessa möjligheten att ytterligare begränsa sina kostnader 

genom att få än fler möjligheter att få tillbaka hela eller delar av utbetalda ersättningar.  

 

4.3.9.1	NJA	2000	s.	48	”Phoenix”		
I NJA 2000 s. 48 ”Phoenix” rörde sig frågan om huruvida ett ombud varit berättigad till er-

sättning ur en försäkringstagares rättsskyddsförsäkring trots att denne gått i konkurs samt hur 

preskriptionstiden i detta fall påverkas av dessa omständigheter.  

Ett avtal om rättskydd är först och främst menat att vara till fördel för försäkringstagaren.  

Dock är det även tänkt att denna ersättning ska kunna gå direkt till dennes ombud i det fall 

försäkringstagaren går i konkurs. Ombudets rätt mot försäkringsgivaren fortsätter därför att 

gälla även om försäkringstagaren gått i konkurs.  

 

Gällande den andra frågan i målet, huruvida ombudet är bunden av den preskriptionstid som 

gäller för försäkringstagaren säger HD att ombudet inte kan komma i bättre rätt än försäk-

ringstagaren. Trots debatt kring när ersättningen bestämts m.m. landade HD i att ombudet inte 

kan hamna i bättre rätt än försäkringstagaren i första led. Håstad skriver i ett tillägg om finge-

rade tredjemansavtal och att det är den konstruktionen som bjuder på lösningen i detta fall. 

Att man måste se det som att ombudet i detta fall är en avtalspart med försäkringsgivaren och 

därför har direktkravsrätt gentemot denne.  
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4.3.9.2	NJA	1995	s.	197	”Njord”	
Det första rättsfallet inom försäkringsrätten som berör direktkravet är NJA 1995 s. 197 

(Njord). Tingsrätten hänsköt här en fråga om huruvida en bank har rätt till ersättning från ett 

försäkringsbolags återförsäkringar samt borgensåtaganden efter att det gått i konkurs.  

Om konkursboet skulle ha rätt till ersättningarna eller om banken har företrädesrätt.  

Om de ställda säkerheterna enbart var ansedda att strikt begränsat avse Njords regressfordran 

borde banken ej ges företrädesrätt. Var de dock avsedda att ge Njord möjlighet till ett banklån 

borde banken ges företrädesrätt. Vad gäller återförsäkringsbeloppen så borde de inte enkom 

hamna hos banken utan till viss del även hos konkursboet. Konkursboet borde även ha rätt till 

kostnader för upprätthållande av patent och liknande.  

 

Rätten kom här fram till att de omtalade fordringarna har varit menade att ge Njord möjlig-

heten att företa banklån och att de nu kvarvarande fordringarna bör komma banken till godo. 

Detta är också det utfall som är mest gynnsamt för de enskilda låntagarna då de i ett scenario 

där konkursboet får fordringarna ej får sina låna förminskade med den andelen de inbetalat då 

banken måste konkurrera med övriga borgenärer om det omtalade kapitalet. Slutsatsen blir 

alltså att banken fick säkerheterna med avdrag för betalningar som Njord gjort innan kon-

kursutbrottet.  

Återförsäkringsbolag 

 

 

Njord 

Försäkringsbolag 

(Konkurs) 

 

   Låntagare 

 

Bank 
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4.3.9.3	NJA	1996	s.	400	”MG	Trans”	
Det andra rättsfallet värt att vidare undersöka är NJA 1996 s. 400 ”MG Trans”.  En jurist tvis-

tade mot sin klients konkursbo om den ersättning han skulle ha ifrån klientens företags rätts-

skyddsförsäkring. Enligt branschpraxis/sedvänja betalar försäkringsbolagen direkt ut ersätt-

ningen från försäkringen till det ombud som försäkringstagaren valt minus eventuell självrisk. 

Detta för att det är den mest pragmatiska lösningen. Rätten kom fram till att juristen hade 

bättre rätt till ersättningen då detta följde av sedvänja. Endast om det visats att försäkringsta-

garen själv först ersatt ombudet kan det bli aktuellt att pengarna från FG går försäkringser-

sättningen till FT. I och med att detta inte gjorts så har försäkringsbolaget rätt att betala direkt 

till ombudet. Därför har juristen haft bättre rätt till ersättning enligt sedvänja.  

 

 

 

Försäkringsbolaget 

 

 

   MG 

   Trans 

 

 

Juristen 
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4.3.9.4	NJA	2007	s	879	”MS	Rogalin”	
Ett försäkringsbolag hade i detta fall försökt att regressa mot ett skadevållande fraktbolags. 

Fraktbolaget hade skadat försäkringsbolagets klient genom att vid frakt av olja ej följt de in-

struktioner de fått vilket utmynnat i att oljan ej kunnat användas av den i slutändan bestäl-

lande kunden. Fraktbolaget har dock motsatt sig regressanspråket från försäkringsbolaget på 

grund av en preskriptionsklausul som funnits i det fraktavtal som använts mellan fraktbolaget 

och försäkringsbolagets klient. Försäkringsbolaget hävdade dock att denna klausul ej var gil-

tig i och med att deras anspråk var på utomobligatorisk skadeståndsrättslig grund och därför ej 

omfattades av de tidigare avtalens bestämmelser. 

HD kom dock fram till att p.g.a. att ersättningsanspråket hade en så stark koppling till fraktav-

talet och även hade sin grund i att detta avtal ej uppfyllts så måste försäkringsbolagets anspråk 

omfattas utav avtalets perskriptionsklausuler. Detta bygger även på den skadeståndsrättsliga 

principen att en part som inträder i en annans ställe ej kan få bättre förutsättningar än den tidi-

gare parten. 

 

Slutkunden - PBS 

”MS Rogalin” 

 

 

 

 

Försäkringsbolagets   Fraktbolaget 

Klient 

 

Försäkringsbolaget 
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4.3.9.5	NJA	2001	s	711	”Bankvalvet”	
Vid ett inbrott i ett bankvalv blev bankens kunder bestulna på innehållet i deras bankfack och 

banken åsamkades skador på sitt bankvalv. Bankens försäkringsbolag ersatte skadorna gäl-

lande både den bestulna egendomen och det skadade bankvalvet. Rånet synes ha kommit till 

p.g.a. att det bevakningsbolag som banken använt sig av inte hade uppfyllt sina åtagande. För-

säkringsbolaget ville då regressa mot dessa och få tillbaka den ersättning de utbetalat banken. 

HD fann att det försäkringsavtal som fanns mellan försäkringsbolaget och banken endast om-

fattade egendomsskador på själva valvet. Detta resulterade i att försäkringsbolaget endast 

hade möjligheten att regressa bevakningsbolaget gällande de skador som uppkommit på själva 

valvet och inte för den stulna egendomen. För att försäkringsbolaget skulle kunna kräva be-

vakningsbolaget på den resterande delen gällande den bestulna egendomen så hade det krävts 

att försäkringsbolaget skulle kunna inträda i bankkundernas ställe och att dessa i sin tur skulle 

kunna ha möjligheten att stämma bevakningsbolaget för skadorna. HD fann att så inte var 

fallet och att det därför inte fanns någon grund för regress. 

 

 

Bankkunder 

 

 

 

 

Banken   Bevakningsbolaget 

 

 

 

 

Försäkringsbolaget 
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4.3.9.6	Analys	av	praxis	
  
I de ovan refererade rättsfallen har vi gått igenom de fall som rör just försäkringar och där 

försäkringsbolag på ett eller annat sätt varit involverade och där frågan om direktkrav har 

uppkommit. 

Som vi kan se så skiljer sig dock rättsfallen åt på en del punkter. 

En vanligt förekommande situation dock är att försäkringsbolaget har ersatt en skadelidande 

klient och därefter försöker regressa mot skadevållaren för att erhålla kompensation. Försäk-

ringsbolaget inträder då i den skadelidandes ställe och är då i vissa fall berättigad till ersätt-

ning. Problematiken som uppstår i dessa fall som vi kan se i de omtalade fallen ovan, ”MS 

Rogalin” och ”Bankvalvet” är begränsningar som försäkringsbolaget måste förhålla sig till i 

sin fordran mot skadevållaren. En viktig princip som ofta tycks påtalas är den att försäkrings-

bolaget aldrig kan hamna i bättre rätt eller position än den faktiskt skadelidande parten oavsett 

vilken typ av begräsning det rör sig om. 

Det andra relativt vanliga fallet är det då ett någon utfört ett arbete åt någon som täcks utav en 

försäkrings som den uppdragsgivande parten har och att denna part gått i konkurs. Detta med-

för då att uppdragstagaren i många fall måste gå direkt till uppdragsgivarens försäkringsbolag 

för att begära ersättning. I vissa fall motsätter försäkringsbolagen detta, kanske av den enkla 

anledningen att de vill slippa betala men också p.g.a. att de faktiskt anser att den andra parten 

ej är berättigad ersättning p.g.a. någon begränsningen i förhållandet mellan dem. Även här 

blir det begränsningsproblematiken som står i fokus och frågan om vilken rätt den direkt-

kravsställande parten faktiskt har. 

 

Som ovan påvisat är det just begräsningsproblematiken hos den direktkravställande parten 

som är huvudproblemet när det kommer till direktkrav vid försäkringsförhållanden. 

Som de nu uppmärksammade rättsfallen nu påvisat så är det också relativt svårt för ett försäk-

ringsbolag att få ersättning i de fall de regressar en utomstående part då de ofta omfattas av 

stora begräsningar i deras rätt att regressa. Det vi har märkt är också att det just i regressför-

hållanden ofta finns många relativt dolda begränsningar såsom korta preskriptionstider och 

liknande som slår hårt i dessa fall. 

Samtidigt som det är svårt att i dessa fall få ersättning från en skadevållande part så verkar det 

å andra sidan enklare att få igenom ett krav i de fall den försäkringshavande parten gått i kon-

kurs. Detta är något som HD verkar vilja hårt på då de i många, nästintill alla fall vi sett god-

känt ersättning. 
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Allt sammantaget så kan vi avslutningsvis konstatera att frågan om direktkrav på olika sätt i 

försäkringssammanhang är något som ständigt utvecklas tillsammans med marknaden. Myck-

et till stor del att nya typer av förhållanden och situationer uppkommer. 

Detta är dock något som HD verkar uppmärksammad om och därför producerar relativt 

mycket vägledande praxis som sedan marknaden använder sig av för att kunna förutse hän-

delseförlopp.  

Vår uppfattning är som sagt att vi tror att detta område endast kommer att utvecklas än mer 

och att vi i framtiden kommer att få se fler vägledande avgöranden från HD. 
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5.	Utomobligatoriskt	direktkrav	
	

5.1	Skadeståndsrättsliga	utgångspunkter	
	
Vi har i inledningen till tidigare kapitel diskuterat skadeståndslagen och dess tillämpningsom-

råde, vilket regleras i portalparagrafen. Där låg fokus på skadeståndsrättens påverkan på det 

inomobligatoriska avtalsförhållandet. Följande avsnitt kommer istället ägnas åt det utomobli-

gatoriska skadeståndskravet.  

	

Skadeståndslagen reglerar de olika skadetyperna samt de omständigheter som krävs för att ett 

utomobligatoriskt ansvar ska kunna göras gällande. De fyra huvudkategorierna av skador ut-

görs av person-, sak-, rena förmögenhetsskada samt kränkning. Inom ramen för detta arbete 

kommer vi dock lägga fokus på bestämmelsen rörande sakskador. Enligt 2 kap 1§ SkL ska 

den som med uppsåt eller genom vårdslöshet orsakar sakskada ersätta skadan.145  

 

Med sakskada menas fysisk skada på fast egendom eller lösa föremål. Till sakskadebegreppet 

räknas även det fall då en egendom försämras genom nedsatt eller förlorad funktion i icke 

obetydlig grad.146		

	

5.1.1	Kontraktets	påverkan	på	ett	utomobligatoriskt	krav	
	
Nästa ämne av vikt för detta arbete blir att undersöka huruvida förekomsten av ett avtal eller 

en kedja av avtal får någon påverkan rörande ett eventuellt anspråk på utomobligatorisk 

grund. Det ligger för handen att här hänvisa till vad som i förarbeten sägs om den allmänna 

skadeståndsrättens relation till avtalet. I förarbetena till Skadeståndslagen pratar lagstiftaren 

om den allmänna skadeståndsrätten som generellt tillämplig, oberoende av om ett kontrakts-

förhållande föreligger eller inte. I och med skadeståndslagens dispositiva karaktär147 blir kon-

traktets funktion sedermera att modifiera den allmänna skadeståndsrätten efter vad parterna 

																																																								
145 Hellner, Radetzki s. 27 
146 A.a. s. 99. Rörande nedsatt funktion se NJA 1996 s. 68 där HD konstaterade att egendomen som var föremål 
för prövningen fått en så pass nedsatt funktion, utan att för den delen vara obrukbar, att sakskada måste anses 
föreligga.  
147 Vilket framgår ur portalparagrafen i 1 kap 1§ SkL.  
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avtalat om.148 Med andra ord får den allmänna skadeståndrätten angående utomobligatoriskt 

anspråk tillämplighet även om ett kontraktsförhållande föreligger.  

 

Av intresse blir slutligen under vilka omständigheter det inte är möjligt att på utomobligato-

risk grund rikta anspråk mot part i bakre led av en avtalskedja, dvs. när det föreligger undan-

tag från huvudregeln i 2 kap 1§ SkL angående sakskador. Detta har främst utvecklats genom 

rättstillämpningen. 

 

I följande avsnitt kommer vi belysa hur frågan om utomobligatoriskt direktkrav behandlats i 

praxis. Relevanta rättsfall inom områdena transport-, entreprenad-, försäkringsrätten samt 

produktansvaret kommer att beröras för att försöka klargöra dels vad som anses gällande rätt 

inom varje enskilt rättsområde men framför allt för att besvara frågan vad som generellt gäller 

rörande frågan om utomobligatoriskt direktkrav.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

																																																								
148 Prop. 1972:5 s. 158	
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5.2	Transporträtten	
	

5.2.1	NJA	1949	s.	289	”Rävskinnen	som	inte	kom	fram	till	Montevideo”		
	
I det här målet149 hade postverket avtalat med ett rederibolag om transport av ett antal räv-

skinn från Sverige till Sydamerika. När godset kom fram visade det sig att del av godset för-

svunnit under transporten. I avtal mellan avsändaren och postverket fanns en maximigräns för 

eventuella skadeståndsbelopp och den i fallet uppkomna förlusten visade sig vara mer omfat-

tande än det avtalade maximibeloppet. Avsändaren valde då att rikta anspråk på utomobliga-

torisk grund mot rederiet som ombesörjt själva transporten. Högsta Domstolen konstaterade i 

sitt domskäl att det inte funnits någon omständighet som talat för att någon ersättning utöver 

den som begränsats i avtal skulle utdömas då godset skadats under tidpunkt då detta omhän-

derhades av Postverket och frågan om ersättning dem emellan reglerats i avtal. 

 

Det här prejudikatet kan betraktas som ett tidigt ställningstagande av Högsta Domstolen rö-

rande möjligheten till direktkrav mot part i bakre led vid fall då det förekommer ett kedjelik-

nande avtalsförhållande. Fallet har används som grund för senare avgöranden angående frå-

gan om direktkrav. Dock bör vi inte med säkerhet anta att detta varit HD:s avsikt med detta 

prejudikat. I Pharmacia-fallet nämns det här rättsfallet av Lindskog i sin utveckling av talan i 

samband med ett resonemang angående den eventuella förekomsten av en allmän kanalise-

ringsregel150 men det konstateras där att det råder osäkerhet angående betydelsen av prejudi-

katet i NJA 1949 s. 289. Likväl som att prejudikatets innebörd skulle kunna vara en allmän 

begränsning av möjligheten till anspråk mot annan än kontraktspart så skulle även här kunna 

röra sig om en begränsning då man inte ansett att skadeståndsgrund för undertransportören 

förelegat.151  

Avsändare	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
149 NJA 1949 s. 289 
150 Resonemang förs där angående möjligheten av en allmän kanaliseringsregel som skulle innebära att A enbart 
hade att förhålla sig till B dvs. anspråk mot C automatiskt skulle behöva kanaliseras genom B vid kedjeavtal.  
151 Se Lindskogs särskilda yttrande i NJA 2014 s. 760		
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Postverket		 	 			Transportör		

5.2.2	NJA	2014	s.760	”Pharmacia-fallet”	
	
Pharmacia-fallet152 är av stort intresse inom ramen för detta arbete då det berör ett anspråk 

riktat mot part i bakre led. Parter i målet var å ena sidan Länsförsäkringar Sak Försäkringsak-

tiebolag och Zurich -Anglo Seguradora S. A samt å andra sidan Cargo Center Sweden Aktie-

bolag och Cargo Center Sweden Kommanditbolag (Cargo Center). Försäkringsbolagen erhöll 

sin talerätt från Pharmacia AB i och med att Pharmacia som försäkringstagare till de båda 

bolagen lidit skada vilket ersatts av försäkringsbolagen.  

 

Pharmacia Upjohn AB (Pharmacia), som internationellt läkemedelsbolag, anlitade under 90-

talet Air Cargo Express AB (ACE) för transport av läkemedel till Sverige. ACE anlitade se-

dermera Cargo Center för transport samt hantering av godset vid Arlanda flygplats. Under 

perioden 1995-97 stals anställda som arbetade med hanteringen av godset en ansenlig mängd 

av detta läkemedel.  Tre personer, anställda av Cargo Center dömdes sedermera för dessa 

stölder. Vid åtta av dessa tillfällen stals läkemedel försäkrade hos Länsförsäkringar och vid ett 

tillfälle läkemedel försäkrade hos Zurich.153  

 

Försäkringsbolagen som betalat ut ersättning till den skadelidande riktade därefter en regress-

talan gentemot Cargo Center. Man ville på utomobligatorisk grund ha ersättning från Cargo 

Center med principalansvaret i 3:1 SkL som ansvarsgrund. Cargo Center motsatte sig ansprå-

ket med motiveringen att anspråket enligt avtal redan preskriberats.  

 

I Högsta domstolen hade man därefter att avgöra om part i en kontraktskedja som råkat ut för 

sakskada, på utomobligatorisk grund, kan vända sig direkt mot part i bakre led dvs. sin med-

kontrahents medkontrahent. Det konstateras tidigt att denna typ av skada i vanliga fall är er-

sättningsgill enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Dock belyste domstolen att de uto-

mobligatoriska skadeståndsreglerna har en dispositiv karaktär, något som stadgas redan i 1§ 

SkL. Följderna av detta uttalades få effekten att existensen av ett avtal kan föranleda avvikel-

ser från vad som annars stadgas enligt allmänna skadståndsrättsliga regleringar.  

 

																																																								
152 NJA 2014 s. 760 
153 Se figur 3	
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Domstolen nämner även praxis som behandlat tidigare behandlat möjligheten till direktkrav. 

Man tar upp Underentreprenörsfallet (NJA 2007 s.758)154 men begränsar omfattningen det 

prejudikatet då domens generella prejudikatvärde ansågs bygga till alltför stor del på en tolk-

ning av särskilt standardavtal inom entreprenadbranschen.155 Resonemanget avslutades dock 

med ett understrykande att huvudregeln är att part i främre led på utomobligatorisk grund kan 

rikta anspråk mot part i bakre led om inte annat följer av särskild rättsregel eller avtal. Som 

stöd för detta uttalande använder sig domstolen dels av tidigare praxis men framför allt den 

doktrin som berör frågan.156 

 

Man synar därefter det avtalsförhållande som förelegat mellan parterna inom kontraktskedjan. 

Det förelåg ett transportavtal157 mellan Pharmacia och ACE och samma avtal förelåg även 

mellan ACE och Cargo Center. Det förelåg inget avtalsförhållande direkt mellan Pharmacia 

och Cargo Center. Det konstateras att standardavtalet innehöll bland annat en ansvarsbegräns-

ning i form av en korttidspreskription.  

 

Därefter gjordes en parallell mellan det aktuella avtalsförhållande parterna emellan och det 

förhållande som normalt sett föreligger vid kommission. Domstolen ansåg inte att det fanns 

några omständigheter som talade för annat än att Pharmacia med ACE ingått avtal som 

sträckte sig längre än att ACE skulle anlita annan för att ombesörja transport av godset.  

 

Vid kommissions förhållande gäller principen att kommittenten, om denna tar i anspråk en 

rättighet som följer av tredje mans avtal med kommissionären, inte kan hamna i bättre rätt 

gentemot tredje man än vad som hade varit fallet om kommissionären själv tagit i anspråk 

samma rättighet. Denna kommissionsrättsliga grundsats ansåg enligt domstolen få den bety-

delsen i det aktuella fallet att kommittenten inte på utomobligatorisk grund ska kunna få bättre 

rätt gentemot tredje man än vad denne annars hade fått om avtalsförhållande förelegat direkt 

med tredje man. Följden av denna slutsats blev att domstolen bedömde möjligheten till Phar-

macias rätt till ersättning på utomobligatorisk grund utifrån de ansvarsbegränsningar som fö-

relåg i avtalet som AMC ingått med Cargo Center. Med andra ord ansåg eventuella ansvars-

begränsningar i avtalet mellan AMC och Cargo Center även gälla gentemot Pharmacia vid ett 

utomobligatoriskt direktkrav. Denna kommissionsrättsliga grundsats torde baseras på 27§ 
																																																								
154 För utförlig genomgång av rättsfallet se avsnitt 5.3.2 
155 För mer utförlig motivering av denna slutsats se avsnitt 5.3.4 
156 Se NJA 1986 s. 712, Bengtsson, Strömbäck s. 35 och Bengtsson i SvJT 2010 
157 Avtalet som förelåg mellan parterna var ett standardavtal inom transportbranschen som heter NSAB 85.	
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KommL. Enligt denna bestämmelse får kommittenten överta kommissionärens anspråk mot 

tredje man med kommissionärsavtalet som grund. Med denna bestämmelse följer även en 

underförstådd princip att tredje man har en rätt att åberopa villkor i kommissionärsavtalet.158 

Då det i avtalet funnits en korttidspreskription och denna gått ut innan skadeståndskrav fram-

ställdes lämnades kärandes talan utan bifall.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att 2014 års rättsfall klargjort frånvaron av möjlighet att ge-

nom direktkrav rikta anspråk mot annan än ens direkta avtalspart vid förhållanden som kan 

likställas med kommission. Under sådana förhållanden har A att förhålla sig till de ansvarsbe-

gränsningar som gäller även i avtal mellan B och C.  

 

Figur	3	
Länsförsäkringar AB		 Zurich -Anglo Seguradora S. A	
	
	
	
																						
													
	
Pharmacia AB 
	
											
	
		

	
Air Cargo Express AB         										Cargo Center Sweden AB 
 

5.2.2.1	Analys	av	Pharmacia-fallet	
	
Följande avsnitt kommer att ägnas åt en kortfattad analys av vad som framgår ur rättsfallet 

samt den viktiga frågan rörande prejudikatets räckvidd. Det är oundvikligt att påstå annat än 

att fallet inledningsvis stärker tesen angående huvudregeln att utomkontraktuella direktkrav är 

tillåtet. Prejudikatet säger dock mer än så i och med att direktkrav på utomobligatorisk grund 

nekades. Anledningen till det domslutet var att HD den avtalskedja som förelåg mellan par-

terna i målet kunde likställas med ett kommissionsförhållande vilket resulterade i att Pharma-

cia i egenskap av skadelidande var bunden vid det kommissionärsavtal som förelegat mellan 

ACE och Cargo Center.  

																																																								
158 Se p. 45-46 i Lindskogs särskilda yttrande i NJA 2014 s. 760 
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Av intresse är dock att domstolen valt att avfärda tidigare prejudikat i form av Underentrepre-

nörsfallet så pass konsekvent. Det faktum att underentreprenörsfallet begränsats till entrepre-

nadområdet då AB 92 tillämpats mellan parterna i avtalsleden torde innebära att analogier 

med detta prejudikat inte är en redbar lösning. Dock bör domstolen även i Pharmacia-fallet ha 

kunnat tillämpa de tankegångar rörande beställares godkännande av ansvarsbegränsningar i 

förhållande till, inte enbart sin avtalspart utan även mot part i bakre led. En sådan konstrukt-

ion hade i Pharmacia-fallet troligen kunnat resultera i att Pharmacia ansetts bunden av kort-

tidspreskriptionen oavsett om ACE utfört transporten själv eller kontrakterat undertransportör 

för utförande av själva transporten.  

 

I Pharmacia-fallet valde domstolen en annan lösning för att förhindra direktkravet. Man häv-

dade att utredningen i målet gav vid handen att Pharmacia gett ACE uppdrag att för Pharma-

cias räkning att anlita annan för transporten vilket man likställde med en åtminstone obligat-

ionsrättslig kommission, en argumentation som förvisso inte ter sig ologisk men där den ut-

redning man hänvisar till framstår som något otydlig i domskälen. Effekten av denna kon-

struktion blev att domstolen kunde tillämpa allmänna kommissionsrättsliga principer för att 

binda Pharmacia vid ansvarsbegränsningar i avtalet mellan ACE och Cargo Center.159 Denna 

rätt för kommittenten att överta kommissionärens anspråk gentemot tredje man bör egentligen 

betraktas som en inomobligatorisk reglering. Dock följer i och med denna inomobligatoriska 

rätt en underförstådd rätt för tredje man att åberopa ansvarsbegränsningar i sitt eget avtal med 

kommissionären.160 Det torde vara denna princip som domstolen grundar sitt domslut på i 

Pharmacia-fallet.  

 

 

	

	

	
	
	

																																																								
159 Rätten grundar sig på 27§ KommL. Se avsnitt 5.2.2 
160 jfr p. 4-46 i Lindskogs särskilda yttrande NJA 2014 s. 760	
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5.3	Entreprenadrätten	
	

5.3.1	”Bravidadomen”	Mål	T-0	2291		
 

Denna hovrättsdom från tidigt 2000-tal rörde frågan om beställarens rätt till direktkrav 

gentemot underentreprenör (part i bakre led). 1992 ingick Arnäs avtal med BPA (numera 

Bravida AB) om värme- och sanitetsinstallationer avseende ombyggnad av ett bostadshus. 

Senare överläts avtalet till SIAB som skulle agera generalentreprenör för entreprenaden något 

som resulterade i att BPA erhöll ställningen som underentreprenör med SIAB som sin kon-

traktspart. det visade sig sedermera att de rörarbeten som BPA utfört på fastigheten varit be-

häftade med fel till följd av vårdslöshet från BPA:s sida. Länsförsäkringar (som övertagit 

Arnäs skadeståndskrav) riktade därefter anspråk direkt mot BPA.161  

 

I tingsrätten avgjordes i första hand frågan om vilken ställning parterna skulle anses ha i för-

hållande till varandra. Länsförsäkringar yrkade på ersättning i första hand få kontraktsrättslig 

grund och i andra hand med skadeståndsrättsliga principer som grund för ett utomobligato-

riskt ansvar. Bravida hävdade å andra sidan att det rört sig om en samordnad entreprenad med 

Arnäs som byggherre, SIAB som generalentreprenör samt BPA som underentreprenör, en 

avtalskonstruktion som innebar att det inte förelegat något avtalsförhållande mellan Arnäs och 

BPA. Tingrätten ansåg att NCC övertagit Arnäs ansvar för BPA:s underentreprenad och att 

BPA i sin tur enbart haft att svara till NCC vilket gav stöd till Bravidas argument att man age-

rat underentreprenör med enbart NCC som avtalspart. Detta medförde att Länsförsäkringars 

inomkontraktuella anspråk kunde lämnas utan hänseende.  

 

Därefter återstod frågan om den utomkontraktuella skadeståndsgrunden som länsförsäkringar 

yrkat på. Även detta yrkande avvisades i tingsrätten, där med motiveringen att den skadade 

egendomen avsett arbete utfört inom ett kontraktsförhållande även om inte parterna stått i 

direkt förhållande till varandra.  

 

Målet överklagades och togs upp i hovrätten. I hovrätten framgår att det var ostridigt att de 

rörarbeten som utförts belastats med fel till följd av Bravidas vårdslösa förfarande. Hovrätten 

inleder med att utreda frågan om det inomkontraktuella skadeståndsyrkandet och man anslöt 

																																																								
161 Se Figur 4 
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sig där till tingsrättens bedömning angående frånvaron av ett direkt kontraktsförhållande par-

terna emellan med konsekvensen att ett inomkontraktuellt skadeståndsansvar därmed inte 

kunde gillas.  

 

Därefter tas frågan om det utomkontraktuella ansvaret upp. Genom en analys av det standard-

avtal som används i både främre och bakre led konstaterades i domstolen att det visserligen 

inte fanns något uttryckligt förbud i avtalet mot att rikta krav mot sin medkontrahents med-

kontrahent. Skadeståndsskyldighet vid följdskador fanns visserligen reglerade i avtal men 

sikte togs enbart på avtalsparternas förhållande till varandra. Dock menade domstolen att med 

hänsyn till bestämmelsens innehåll och syfte det fanns anledning att utgå ifrån att en bestäl-

lare, när han ingår avtal om generalentreprenad, är införstådd med att han avsagt sig rätten att 

åsidosätta avtalet genom att rikta krav direkt mot bakre led annat än om skada orsakats upp-

såtligen eller till följd av grov vårdslöshet. Då denna skada enbart orsakades till följd av 

vårdslöshet avvisade hovrätten även det yrkande om skadestånd.  

 

Figur 4 

  AB72 
 
 SIAB    Bostadsrättsföreningen 
 (generalentreprenör) 
 
 
 
AB72 
 
 
 
 Bravida 
 (underentreprenör) 
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5.3.2	NJA	2007	s.758	”Underentreprenörsfallet”		
 

Bostadsrättsföreningen Alriksgårdarnas fastigheter anlitade NCC som generalentreprenör för 

byte av stammar i en fastighet. NCC anlitade i sin tur Infjärdens Värme AB som underentre-

prenör för VVS-arbeten. Mellan beställare och generalentreprenör och mellan generalentre-

prenör gällde samma standardavtal, AB 92.162 Vattenskada uppstod sedermera i fastigheten 

till följd av vårdslöshet från underentreprenörens sida då en nyinstallerad koppling släppte i 

ett av badrummen vilket fick till följd att stora mängder vatten läckte ut vilket ledde till ska-

dor på i huvudsak annan egendom än den som tillhörde entreprenaden. Beställaren väckte 

därefter skadeståndstalan direkt mot underentreprenören. Tvisten gällde huruvida beställaren 

frånsagt sig rätten att rikta krav direkt mot underentreprenören på utomobligatorisk grund 

genom ingående av avtal med generalentreprenören eller om denna valmöjlighet fanns trots 

det föreliggande avtalsförhållandet.  

 

Frågan om möjligheten hänsköts till Högsta Domstolen då det behövdes klargörande i rå-

dande praxis. Tidigare praxis, i synnerhet Bravidadomen (Mål T229-01) ansågs ha skapat ett 

osäkert rättsläge på området. HD inleder med att beskriva huvudregeln gällande direkt krav 

mot bakre led på inomkontraktuell grund och det faktum att det inte är tillåtet enligt svensk 

rätt.163 Därefter inleds en längre undersökning rörande vad som gäller vid direktkrav mot 

bakre led på utomobligatorisk grund.  

 

Möjligheten till direktkrav vid produktskador och att de förutsättningar som krävs i dessa fall 

nämns dock saknades relevans i detta fall då det inte rörde sig om en produkt som orsakat 

skadan varpå denna praxis lämnades utan större hänseende.  

 

I domstolen konstaterades att ett skadeståndsanspråk på inomkontraktuell grund skulle be-

gränsas då avtalet mellan parterna i både främre och bakre led innehöll ansvarsbegränsningar 

rörande maximalt skadeståndsbelopp. Ett skadeståndsyrkande från beställaren riktat mot ent-

reprenören hade således begränsats och det hade även entreprenörens regresstalan gentemot 

underentreprenören gjorts. Frågan för domstolen blev då om beställaren genom ett utomobli-

gatoriskt krav direkt mot part i bakre led hade rätt att kringgå de avtalade ansvarsbegräns-

ningarna.  

																																																								
162 Se Figur 5 
163 Hänvisning i rättsfallet görs här till Zachariasson, Direktkrav (1999)	
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HD säger slutligen att en direktkravrätt visserligen skulle kunna ha betydelse i det fall att ent-

reprenören blivit insolvent och tillräckligt försäkringsskydd saknas. I detta fall rörde det sig 

dock inte om sådana omständigheter. Bravidadomen åberopades i tingsrätten av Zurich (som 

tagit över underentreprenörens talan) som stöd för ett förbud mot direktkravrätten. Där sades 

det att beställaren även vid sakskada på annan egendom än entreprenaden inte har en alterna-

tiv rätt till skadestånd av underentreprenören annat än möjligtvis om skada orsakats av grov 

vårdslöshet eller med uppsåt eller om särskild säkerhetsförpliktelse åsidosatts. Denna uppfatt-

ning anslöt sig domstolen till även i det här målet. 

 

 
 
 
 
 
Figur 5  AB92 
 
NCC    Bostadsrättsföreningen 
(generalentreprenör) 
 
 
 AB92 
 
 
 
Infjärdens värme AB 
(underentreprenör) 
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5.3.3	NJA	2009	s.16	”Bostadsrättsföreningen”	
 

Bostadsrättsförening anlitade i juni 2012 byggföretag (PEAB) för arbete med vatten- och av-

loppsanläggning i fastigheten. Avloppsinstallationen genomfördes av Bravida som agerade 

sidoentreprenör.164 Vattenskada uppstod i lägenhet till följd av att en rörkoppling dragits åt på 

fel sätt vid installation vilket ledde dels till skada på lägenheten, dels skada på lösöre i lägen-

heten samt ekonomisk skada för lägenhetsinnehavaren då denne tvingats skaffa en ersätt-

ningsbostad under en inte obetydlig tid efter skadan. Lägenhetsinnehavaren riktade därefter 

anspråk mot byggföretaget som orsakat skadan. 

 

Frågan i fallet rörde inte huruvida skadeståndsskyldighet alls förelåg, föreningen hade rätt att 

rika anspråk för sakskador som uppstod på lägenheten och bostadsrättsinnehavaren hade rätt 

att erhålla ersättning för skadat lösöre. Dock uppstod problematik rörande bostadsrättsinneha-

varens krav på ersättning för skador som uppstått till följd av sakskador på lägenheten dvs. 

om tredje man kan erhålla ersättning för allmän förmögenhetsskada. 

 

Utgångspunkten i svensk skadeståndsrätt, att skador till följd av sak- eller personskada i och 

för sig är ersättningsgill dock definieras inte den ersättningsberättigade kretsen i lagtext, 

uppmärksammades till en början av domstolen. En allmänt vedertagen princip inom svensk 

rätt är att tredje man inte är ersättningsberättigad för följdskador. Domstolen betonade dock 

även att undantag gjorts från denna allmänt vedertagna princip och nämner att det vid skade-

ståndslagens tillkomst var tänkt att en eventuell utvidgning av tredje mans rätt till ersättning 

skulle kunna ske genom praxis.165 

 

Tredje mans relation till den skadade egendomen förklarade HD som avgörande i frågan om 

tredje mans rätt till ersättning vid sakskada. Detta konstaterande ledde slutligen in HD i en 

undersökning angående vad som gäller för nyttjanderättshavares generella rätt till ersättning 

för sakskada samt bostadsrättsinnehavares rätt i det enskilda fallet. Det ställs upp ett antal 

omständigheter som talar för att en nyttjanderätt kan likställas med en äganderätt vilket då 

leder till ersättningsrätt för sakskada. En viss rättsligt skyddad rådighet över egendomen, sta-

digvarande innehav anses även det tala för en ersättningsrätt.  

 

																																																								
164 Se Figur 6 
165 Detta framgår ur prop. 1975:12 s. 160 
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Slutligen gjorde domstolen en bedömning om en bostadsrättsinnehavare specifikt skulle 

kunna erkännas en sådan rätt till ersättning som beskrivs ovan. Då bostadsrättsinnehavaren 

innehar en rättsligt skyddad rådighet och det på obestämd tid så ansågs det påkallat att tiller-

känna denne ersättningsrätt för den uppstådda sakskadan. Att bostadsrätten förmögenhets-

rättsligt är nära besläktad med en äganderätt talade även det för en sådan bedömning.  

 

HD nämner även att bostadsrättsinnehavarens möjlighet att kräva ersättning från bostadsrätts-

föreningen vilket kan göras om föreningen åsidosatt sin skyldighet att reparera lägenheten 

eller annars varit vållande till skada. Denna lagreglering ansågs dock inte, enligt HD, hindra 

en direktkravrätt gentemot skadevållaren i detta fall.  

 

Figur 6  AB04 
 
PEAB    Bostadsrättsföreningen 
(generalentreprenör) 
 
      Avtal om 
 AB04     Bostadsrätt
       
 
Bravida    Bostadsrättsinnehavare 
(underentreprenör) 
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5.3.4	Slutsats	rörande	möjligheten	till	direktkrav	
 

Frågeställningen som är av intresse inom ramen för detta arbete rör möjligheten att rikta krav 

direkt mot part i bakre led. I detta avsnitt kommer utredas hur dessa möjligheter ser ut vid 

entreprenadavtal.  

 

Det entreprenadrättsliga området saknar omfattande lagstiftning vilket innebär att den rättsut-

veckling som förelegat vad som idag anses gällande rätt styrts främst genom domstols- och 

branschpraxis. Det förstnämnda i form av avgöranden och det sistnämnda genom utarbetning 

av de standardavtal som förekommer inom entreprenadbranschen.  

 

Det har förekommit att frågan om direktkrav mot bakre led tagits upp i domstol och genom 

dessa avgöranden utkristalliserar sig en relativt tydlig rättsutveckling. Tre fall av intresse 

finns för att besvara frågan om möjlighet till direktkrav, Bravidamålet, Underentreprenörsmå-

let samt bostadsrättsföreningsmålet. De två förstnämnda fallen indikerar tydligt vilken håll-

ning domstolen valt att inta rörande denna typ av anspråk inom entreprenadrätten.  

 

Bravidamålet fick stort genomslag inom entreprenadrätten då detta avgörande var först med 

att fastslå förbudet mot direktkrav gentemot part i bakre led. Det rådde innan detta avgörande 

stor osäkerhet på området vilket ledde till att en underentreprenörs försäkringsbolag inte ofta 

valde att motsätta sig krav direkt från beställares försäkringsbolag vid skada till följd av unde-

rentreprenörs vårdslöshet. Detta avgörande ledde sedermera till att underentreprenörers för-

säkringsgivare fick ett avgörande att åberopa som argument för en ansvarsbefrielse vid di-

rektkrav från sin medkontrahents medkontrahent.  

 

Underentreprenörsmålet (NJA 2007 s.758) rörde skada på fastighet tillhörande bostadsrätts-

förening som orsakats vid renovering i fastigheten. För renoveringsarbetet anlitades en gene-

ralentreprenör som i sin tur anlitade en underentreprenör för genomförandet av VVS arbete. 

HD inleder sitt domskäl med en genomgång av problematiken rörande den aktuella frågeställ-

ningen där man först tydligt förklarar principen att det inte på kontraktuell grund är möjligt att 

hoppa över part i kontraktskedjan för att rikta krav direkt mot bakre led. Man kommer sedan 

in på frågan om det på utomobligatorisk grund skulle vara möjligt med ett sådant förfarande 

varpå en kort genomgång av rådande praxis görs. Man kommer dock fram till slutsatsen att 
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det inte går att göra några generella antaganden utifrån den praxis som vid tidpunkten för do-

men redan fanns rörande denna fråga.166 

 

Därefter följer en detaljerad undersökning av det avtal som tillämpats mellan parterna i fallet. 

Då det rörde sig om ett entreprenadfall så hade AB 92 tillämpats vid ingående av avtal. Detta 

avtal hade, vilket vi redogjort för ovan, ett antal ansvarsbegränsningar som gällde vid inom-

kontraktuella anspråk. Frågan som kvarstod blev då om det skulle vara möjligt att kringgå 

dessa ansvarsbegränsningar genom att rikta ett utomkontraktuellt anspråk direkt mot bakre 

led. Om generalentreprenören själv utfört arbetet så hade möjligheten att föra en utomobliga-

torisk talan inte varit möjlig då det funnits ett avtal mellan parterna som därmed trumfar den 

dispositiva skadeståndslagen. HD ansåg att beställaren genom att ingå avtal med generalent-

reprenören avtalat bort sin möjlighet att rikta direktkrav i det fall att generalentreprenören 

ingått avtal med underentreprenör angående utförande av arbetet.167  

 

Kvartstår gör frågan vilken effekt detta avgörande fått för, dels möjligheten till direktkrav dels 

möjligheten till direktkrav i en generell mening. Stefan Lindskog analyserar detta rättsfall i 

sin utveckling av talan i Pharmacia-fallet då en avgörande fråga där var huruvida detta rätts-

fall gett uttryck för någon generell rättsprincip rörande möjligheten till direktkrav. Domsto-

lens ställningstagande i målet bör bäst beskrivas så som att om AB bestämmelserna gäller 

mellan A och B så får inte A på utomobligatorisk grund rikta anspråk mot C. Det rör sig här 

alltså om en kanaliseringsregel och inte en möjlighet för C att åberopa begränsningsvillkor ur 

avtal med B gentemot A.168 

 

Det spekuleras i Pharmacia-målet169 om tre olika motiv till att HD i “Direktkrav mot unde-

rentreprenören” kom fram till den slutsats som man gjorde. Man skulle kunna förstå utgången 

på det sätt att ett konkret tredjemanslöfte förelegat. Domstolens resonemang då man fört ge-

nerella ändamålsöverväganden rörande den ordning man sedermera stannade vid talar dock 

för att man inte ansett att ett sådant löfte förelegat. Dessa typer av resonemang saknar rele-

vans vid bedömning om ett tredjemansavtal föreligger.170  

 

																																																								
166 NJA 2007 s.758 
167 NJA 2007 s.758 
168 Se Lindskogs särskilda yttrande i NJA 2014 s. 760 
169 A.a. s. 760	
170 NJA 2014 s. 760 
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En andra möjlighet, ansåg Lindskog, var att domstolen avsåg att skapa en allmän rättsgrund-

sats. Detta ter sig dock inte allt för troligt i och med att någon allmän kanaliseringsregel inte 

kan anses föreligga även om man skulle lägga till förutsättningen att AB-avtalet ska vara till-

lämpliga i både främre och bakre led. Även om domstolen inte uttryckligen nämner förutsätt-

ningen att AB-bestämmelserna måste vara tillämpliga för att denna kanaliseringsregel ska 

kunna användas så bör domskälen enligt Lindskog tolkas på det sättet och denna förutsättning 

talar starkt emot att det faktiskt skulle röra sig om ett försök från domstolens sida att försöka 

fastslå en rättsregel.171  

 

Kvarvarande slutsats blev då enligt Lindskog att domstolen i och med 2007 års avgörande 

kompletterade AB-bestämmelserna med en särskild kanaliseringsregel, något som man skulle 

kunna beteckna som ett intolkat abstrakt tredjemansvillkor. Innebörden av slutsatsen bör rim-

ligen vara att rättsfallet givits en genomslagskraft rörande tolkning av AB-bestämmelserna 

men i övrigt inte bör anses vägledande rörande frågan om direktkrav.  

 

Vi vill slutligen kommentera den reservation som HD gör angående undantag från principen 

rörande förbudet mot att rikta anspråk direkt mot underentreprenör. I domen utrycker HD att 

”Med reservation för fallet att underentreprenören åsidosatt en särskild säkerhetsförpliktelse, 

med beställaren som skyddsobjekt, och fallen att underentreprenören handlat uppsåtligt eller 

grovt vårdslöst, varvid ansvarsbegränsningarna i 5:14 AB 92 inte gäller”. Undantaget rö-

rande omständigheten att en särskild säkerhetsförpliktelse åsidosatts har ifrågasatts inom 

rättsvetenskapen. Bengtsson skriver om ämnet i en artikel i SvJT och menar där att HD miss-

uppfattat Hamnkransfallet och använt det som grund rörande detta undantag från förbudet mot 

direktkrav.172  

 

Ytterligare ett rättsfall som behandlade frågan om direktkrav inom entreprenadrättens område 

är det så kallade Bostadsrättsfallet. Detta avgörande är av intresse då detta prejudikat viker 

från vad vi annars presenterat rörande direktkrav, bostadsrättsfallet berör en situation som 

enligt domstolen viker från vad som annars stadgas som huvudregel rörande vad som gäller 

vid direktkrav mot bakre led. Anledningen till detta kommer att belysas senare i detta avsnitt. 

 
																																																								
171 NJA 2014 s. 760 
172 När i själva verket mycket talar för att vårdslöhet rörande sidosättande av en kvalificerad säkerhetsriskenligt 
Hamnkransfallet utlöste ett ansvar för självständig medhjälpares vållande och inte en rätt till direktkrav mot 
bakre led. Se avsnitt 5.5.3	
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I Bostadsrättsfallet skiljer sig avtalskonstruktionen från vad som förekommit de övriga fall vi 

presenterat.173 Vi har tidigare i de allra flesta fall diskuterat direktkrav med utgångspunkt i att 

det finns en koppling mellan A-B-C, inte enbart för att det föreligger avtal mellan varje en-

skild länk i kedjan utan även då det föreligger ett samband mellan avtalen i varje enskilt av-

talsled. Bostadsrättsfallet innehöll visserligen en sådan avtalskedja mellan bostadsrättsför-

ening – generalentreprenör – sidoentreprenör men det var inte någon av dessa parter som se-

dermera riktade anspråk mot underentreprenören. Detta gjordes av bostadsrättsinnehavaren 

som drabbats av skada till följd av underentreprenörens vårdslöshet. Trots att det rörde sig om 

en tredjemansskada så ansåg domstolen att bostadsrättsinnehavares anspråk gentemot unde-

rentreprenören var ersättningsgillt.   

 

Vi vill dock betona att det här prejudikatet främst utgör ett undantag från regler rörande er-

sättning för tredjemansskador och inte ett undantag från förbudet mot direktkrav. Avtalskon-

struktionen i sig talar emot att det skulle röra sig om vad som enligt oss definieras som ett 

direktkrav mot bakre led då det inte finns något egentligt samband mellan avtalen i alla delar 

av avtalskedjan. Fallet bör dock anses relevant inom ramen för detta arbete då det får anses, 

för att förbudet mot direktkrav ska anses föreligga, ge en tydlig indikation rörande vikten av 

att det föreligger samband mellan de olika avtalen som binder samman avtalskedjan. Att rikta 

krav på utomobligatorisk grund mot part i bakre led i fall då inget relevant samband föreligger 

mellan avtalen i främre och bakre led torde enligt HD vara fullt möjligt förutsatt att alla öv-

riga förutsättningar enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler föreligger.  

 

	

	
	

	

	

	
	

																																																								
173 Se Figur 6	
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5.5	Produktansvaret	
	

5.5.1	Utgör	ansvar	enligt	Pal	ett	direktkrav?	
	
Avslutningsvis rörande ansvar för produktskador inom konsumentförhållande ligger det på sin 

plats att karakterisera huruvida möjligheten att rikta anspråk mot tillverkare bör betraktas som 

ett direktkrav eller inte. Vid en första anblick ter det sig som om det korrekta svaret borde 

vara att så är fallet. Av lagen följer att den skadelidande inte är begränsad att hålla sig till nå-

gon enskild part utan det står den skadelidande fritt att rikta anspråk mot någon av parterna i 

säljledet. 

 

 I doktrin delar dock inte alla uppfattningen om att PaL utgör en lagstadgad rätt till direktkrav, 

likt de som finns rörande konsumentköp174 eller vid rådighetsfel inom köp av fastighet.175 

Zackariasson har i doktrin beskriver sin syn på produktansvarlagens regleringar. Hon är där 

av åsikten att produktansvaret inte bör räknas som en lagstadgad rätt till direktkrav utan istäl-

let ses som ett utomobligatoriskt ansvar. Detta då konsumentens möjlighet att rikta krav mot 

part i bakre led inte påverkas av om det någonstans i avtalskedjan finns ett definitivt av-

brott.176 

 

5.5.2	Direktkrav	vid	produktskador	inom	näringsidkarförhållanden	
 

Inom produktansvarslagens räckvidd nämndes tillverkaren eller annan part i bakre led som 

den primärt ansvarige och säljaren som den sekundärt ansvarige. Det vi i följande avsnitt 

kommer utreda är hur förhållandet mellan skadelidande och ansvarig i bakre led ser ut.  

 

Det får nog ses som vanligast att en skadelidande näringsidkare i första hand vänder sig till 

säljaren då de står i avtalsförhållande till varandra. Problematiken rörande det kravet ligger 

ofta i att säljaren inte varit vållande till skadan vilket enbart kvarlämnar garantiansvaret, ett 

ansvar som visserligen det går att nå framgång med men där omständigheterna för ett sådant 

																																																								
174 46§ KKöpL. Se avsnitt 4.3.1.5 
175 Regeln i JB 4 kap. 22§. Se avsnitt 4.3.1.3 
176 Detta skulle innebära att inte enbart invändningar om ansvarfriskrivningar och ansvarbegränsande omstän-
digheter skulle falla bort vid krav från den skadelidande utan även invändningar om att det saknas sådana grund-
läggande omständigheter som krävs för att ett anspråksförhållande ska vara för handen. Se Zackariasson s. 279	
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krav inte ofta föreligger. Det är därför oftast lättare att nå framgång med ett skadeståndskrav 

om det riktas direkt mot tillverkaren som oftast är den som varit vållande till skadan. 

 

5.5.2.1	Culpaansvar		
 

En tillverkare har ett ansvar för sak- och personskador som drabbar köpare om skadan beror 

på culpa vid tillverkningen, något som kan bli aktuellt även gällande underleverantörens vål-

lande. Ett vägledande rättsfall som styrker denna princip torde vara Hamnkransfallet vilket 

analyseras nedan. I detta mål förde Frederica kommun (kallad hamnen) talan mot SNP El-

produkter AB. Bakgrunden till målet var att hamnen i december 1976 ingick avtal med 

Åkersbergs Maskin AB (Åkersbergs) om köp av mobil hamnkran. Kranen var enligt avtalet 

utrustad med en av bolagets överlastidikatorer. I maj 1977 välte kranen under lossning av 

järnplattor varvid kranen skadades. Utredning visade på att skadan berodde på fel i överlast-

indikatorn.  

 

I avtalet mellan hamnen och Åkersbergs fanns en beloppsbegränsning vilket innebar att ham-

nen enbart kunde återfå en mycket liten del av den kostnad som man drabbats av till följd av 

skadan. Därav riktade hamnen istället anspråk mot bolaget i egenskap av tillverkare av den 

felaktiga produkten. Hamnen yrkade i målet på ersättning för fel i levererat gods. Bolaget 

invände i sin tur att de i egenskap av tillverkare och inte säljare inte var rätt svarande i målet.  

 

Målet gick slutligen upp i Högsta Domstolen där frågan om anspråk riktats mot rätt svarande 

blev avgörande. I underrätterna hade det klarlagts att skadan uppstått till följd av den felaktiga 

överlastindikatorn. HD såg inget skäl att frångå bedömningen tidigare gjord rörande denna 

omständighet Det ansågs även klarlagt att detta fel förelegat redan när vid tidpunkten då över-

lastindikatorn levererats från bolaget till Åkersbergs. Felet ansågs alltså ha uppstått genom 

bristande kontroll någon gång under tillverkning av produkten som sedermera installerades i 

kranen.  

 

Felet i överlastindikatorn ansågs ha utgjort en väsentlig säkerhetsanordning i kranen och fel i 

denna utgjorde en betydande risk för personskada eller omfattande sakskada. Med hänsyn till 

dessa omständigheter ansåg domstolen att bolaget i egenskap av tillverkare bör hållas ansva-

rig för den skada som orsakats.  
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  Köpeavtal 
SNP-el AB    Åkersbergsmaskin AB 
 
 
       
 
      Köpeavtal 
 
 
 
 
Underleverantör   Fredrica Kommun 
(tillverkar omkopplare) 
 
 

5.5.2.2	Strikt	ansvar	
 

Då vi tidigare konstaterat att ett ansvar grundat på culpa är möjligt även vid anspråk mot 

bakre led bör nästa fråga att utredas bli huruvida det möjligtvis kan finnas situationer då även 

tillverkare kan belastas med ett strikt ansvar.  det som då ligger närmast till hands är att un-

dersöka möjligheterna att kräva ansvar enligt vad som annars brukar benämnas de klassiska 

ansvarsgrunderna för strikt ansvar, garanti samt farlig verksamhet.  

 

Rörande farlig verksamhet så bör det te sig naturligt att tillämpa principen då det rör sig om 

framställning av riskabla produkter, där missöden skulle resultera i stor skada. Vid sådan 

verksamhet är det inte otänkbart att ålägga tillverkaren ett strikt ansvar. Dock bör poängteras 

att ett strikt ansvar troligen kräver en betydande farlighet rörande produkten i fråga.177  

 

Ett garantiansvar mot tredje man skulle kunna aktualiseras om tillverkaren på något sätt läm-

nat oriktiga uppgifter om produkten. Det kan röra sig om felaktiga utfästelser i bruksanvis-

ning, missvisande påskrifter på emballage m.m. Denna typ av ansvar har dock tidigare enbart 

blivit aktuellt vid konsumentköp och de ter sig ointressanta efter att PAL tillkommit. Skada 

som drabbar annan än konsument kräver troligen utfästelser av betydande styrka för att ansvar 

ska kunna utkrävas. Frågan har till viss del behandlats i praxis, nämligen i Hästfoderfallet 

																																																								
177 Bengtsson, Ullman Produktansvaret s. 56, jfr NJA 1986 s.712 där ett sådant resonemang spelat roll i bedöm-
ningen.	
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(NJA 183 s.118). HD resonerar där kring ett skadeståndsansvar med garanti som grund. Dock 

finner HD inte skäl att ålägga tillverkaren skadestånd enligt ett garantiansvar (eller på annan 

grund för den delen). det ska visserligen understrykas att ett av de tyngre argumenten till att 

HD tog det beslut som man gjorde var att lagstiftningen på produktansvarsområdet var på väg 

och man ställde sig tveksamma till att förekomma denna lagstiftning genom att ändra 

praxis.178  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att möjligheterna visserligen finns att rättsutveckl-

ingen går mot ett strikt ansvar vid sakskada hos tredje man vid produktskador. Dock ter det 

sig mycket osäkert att rättsutvecklingen faktiskt går i den riktnigen, Mer troligt är nog att 

domstolen fortsättningsvis håller sig relativt återhållsam vid denna typ av ansvar. 

 

5.5.3	Analys	
 

Möjligheten att rikta krav mot annan än sin direkta kontraktspart ter sig inte problematisk i 

konsumentfall då denna möjlighet tydligt stadgats i lag. Lagstiftaren har rörande konsument-

förhållanden valt att införa ett undantag från denna annars allmänt gällande principen om di-

rektkrav mot annan än kontraktspart. Tillkomsten av PAL har gjort att vår frågeställning blivit 

en icke-fråga rörande konsumentförhållanden. 

 

Vid rena näringsidkarförhållanden blir situationen genast problematisk. Till att börja med 

uppstår frågan om produktansvaret överhuvudtaget kan göras gällande mot en näringsidkare. I 

köplagen har denna typ ansvar undantagits och PAL kan enbart göras gällande vid konsu-

mentförhållanden. För att finna stöd för ett produktansvar inom näringsidkarförhållande får 

man vilket vi tidigare presenterat vända sig till den praxis som utvecklats på området.  

 

Den praxis som vuxit fram rörande möjligheten till direktkrav mot bakre led vid produktan-

svar i näringsidkarförhållanden är av stort intresse då man här, i jämförelse med den praxis 

som framkommit på andra områden, kan skönja en något spretig hållning av Högsta Domsto-

len. Inom entreprenadrätten pekar HD på att beställaren inte ska komma i bättre rätt genom att 

rikta krav på utomobligatorisk grund direkt mot bakre led än vad denna skulle haft vid krav 

																																																								
178 Bengtsson, Ullman Produktansvaret s. 56 
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riktat mot medkontrahenten.179 Denna argumentation går inte att använda vid försäljning en-

ligt vad HD stadgat i Hamnkransfallet. Enligt det prejudikatet är det möjligt att rikta krav di-

rekt mot bakre led i fall då kontraktsmedhjälparen varit vårdslös avseende en kvalificerad 

säkerhetsrisk.  

 

Bertil Bengtsson skriver i en artikel i SvJT om detta rättsfall och pekar där på att Högsta 

Domstolen sett det som det som en närmast självklar rätt att kunna rikta anspråk mot annan än 

kontraktspart, en hållning som han anser stärks av det faktum att frågan om möjligheten till 

direktkrav lämnats utanför referatrubriken. Bengtsson menar istället att den avgörande frågan 

i Hamnkransfallet handlade om svarandes skadeståndsansvar för självständig medhjälpare och 

att det är ett sådant ansvar som utlöses av en särskild säkerhetsförpliktelse åsidosatts.180  

 

Christina Ramberg gör en analys av möjligheten till direktkrav i en expertkommentar i tids-

skriften Blendow Lexnova och menar på att det är svårt att logiskt passa in Hamnkransfallet 

med övriga fall181 rörande direktkrav. Tröskeln kan sättas relativt lågt rörande de kvalifice-

rade säkerhetsriskerna vilket möjliggör att direktkrav mot bakre led inom detta område poten-

tiellt kan bli mer vanligt förekommande än vad som annars gäller inom svensk rätt. Ramberg 

tror att om HD idag hade fått döma om detta rättsfall så hade domskälen formulerats an-

norlunda. Man hade då förmodligen medgivit direktkravet men på grund av grov vårdslöshet 

från skadevållarens sida som grund för detta medgivande.182 En sådan argumentation från 

HD:s sida skulle innebära ett ställningstagande rörande möjligheten till direktkrav som har-

moniserade mer med vad som i praxis ansetts gälla inom andra rättsområden.  

 

Det vi kan konstatera är åtminstone att Hamnkransfallet ger uttryck för ståndpunkten att före-

komsten av en avtalskedja i sig inte utgör hinder för att rikta anspråk mot annan än ens direkta 

kontraktspart. Frågan om direktkravets omfattning besvaras dock enligt oss i mindre omfatt-

ning av detta rättsfall och Hamnkransfallet kan även, genom feltolkning vid senare praxis183 

lett till oklarheter angående frågan om vad som generellt sett gäller rörande direktkrav. 

 

																																																								
179 NJA 2007 s758. För mer utförlig analys av detta rättsfall se avsnitt 5.3.2 
180 Bertil Bengtsson i SvJT 2010 s. 754	
181 I artikeln analyseras Hamnkransfallet (NJA 1986 s. 712) tillsammans med Underentreprenörsfallet (NJA 
2007 s. 758) och Bostadsrättsfallet (NJA 2009 s. 16) 
182 Ramberg, Christina, Blendow Lexnova expertkommentar, maj 2009 
183 Här syftas på Underentreprenörsfallet. Se avsnitt 5.3.2 
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6.	Konkurrerande	ansvarsgrunder	
	
Tidigt	i	detta	arbete	beskriver	vi	ett	scenario	som	kan	vålla	problem,	nämligen	det	sce-

nario	då	den	skadelidande	till	synes	har	en	valmöjlighet	rörande	vilket	krav	denna	vill	

rikta	mot	skadedrabbaren.	Vanligen	är	det	kontraktsrättsliga	anspråket	till	större	fördel	

för	den	skadelidande	då	det	i	avtalet	kan	ha	uppställts	en	strängare	ansvarsgrund184	än	

vad	som	annars	krävs	vid	det	culpaansvar	som	gäller	för	ett	utomobligatoriskt	krav.	

Även	regleringar	i	speciallagstiftning	kan	få	samma	effekt	som	ett	avtal,	nämligen	att	

utfallet	vid	anspråk	med	specialbestämmelsen	som	grund	kan	skilja	sig	från	vad	gäller	

enligt	allmänna	skadeståndsrättsliga	regleringar.		

	

Frågan	om	speciallagstiftningens	eventuellt	exklusiva	verkan	berördes	i	Rävskinnen	

som	inte	kom	fram	till	Montevideo-fallet185	I	efterhand	har	prejudikatet	tolkats	på	ett	

sådant	sätt	att	innebörden	bör	ses	som	att	en	summamässig	begränsning	enligt	trans-

porträttslig	specialreglering	ska	tillerkännas	exklusiv	över	allmänna	skadeståndsrätts-

liga	regler.186	Även	utgången	i	nyare	prejudikat	så	som	Underentreprenörsfallet	samt	

Pharmaciafallet	talar	för	samma	princip,	dock	i	dessa	fall	rörande	ansvarbegränsningar	

grundade	på	avtal.		

	

I	sjörätten	har	frågan	även	idag	besvarats	inom	lagstiftningen.	Principen	att	Lex	Specialis	

ska	ha	exklusiv	verkan	över	Lex	Generalis	går	att	finna	i	SjöL	13	kap.	32	§.	Denna	be-

stämmelse	stadgar	att	ansvarsbegränsningar	i	transportavtalet	även	ska	bli	gällande	

rörande	anspråk	grundade	på	utomobligatorisk	grund.	Denna	bestämmelse	gäller	även	

vid	direktkrav	mot	undertransportör.	187	I	fall	då	skada	orsakats	till	följd	av	grov	vårds-

löshet	ter	sig	frågan	oproblematisk	då	kontraktsrättsliga	ansvarsbegränsningar	som	

regel	inte	kan	göras	gällande	under	sådana	omständigheter.		

	

 
 

																																																								
184 T.ex. presumtionsansvar eller strikt ansvar. 
185 Se avsnitt 4.2.1 för bakgrund till fallet.	
186 Grönfors, Avtalsgrundande Rättsfakta, s. 121 
187 A.a. s. 122 
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7.	Sammanfattning	Svensk	Rätt	
	

7.1	Inomobligatoriskt	Direktkrav		
	
Det	inomobligatoriska	direktkravet	utgår,	vilket	vi	ovan	presenterat,	från	principen	om	

avtalets	subjektiva	begränsning.188	Redan	ur	denna	allmänna	avtalsrättsliga	princip	nås	

slutsatsen	att	Ett	direktkrav	mot	part	i	bakre	led	som	utgångspunkt	inte	är	att	anses	som	

möjlig	på	inomobligatorisk	grund.	Vi	tar	upp	två	lagar	där	förekomsten	av	en	möjlighet	

till	direktkrav	under	särskilda	omständigheter	får	anses	tala	för	förekomsten	av	tidigare	

stadgade	huvudregel.	De	regleringar	som	tas	upp	för	att	belysa	detta	är	dels	förekoms-

ten	av	en	direktkravsmöjlighet	inom	konsumentköplagen,	något	som	inte	förekommer	i	

Köplagen.	Ur	detta	fenomen	för	det	tolkas	att	lagstiftaren	vid	köp	inom	konsumentför-

hållanden	valt	att	frångå	en	allmänt	vedertagen	princip	i	ett	konsumentskyddssyfte.	En	

andra	reglering	som	vi	tar	upp	i	samma	syfte	är	möjligheten	till	direktkrav	inom	kom-

missionsförhållanden	då	kommittenten	är	att	anses	som	konsument.189		

	

Det	har	dock	framkommit	under	vår	undersökning	att	det	i	synnerhet	genom	lagstift-

ning	skapats	undantag	från	denna	generella	huvudregel,	regleringar	som	under	särk-

skilda	omständigheter	tillåter	direktkrav	på	inomkontraktuell	grund.	Transporträtten	är	

ett	område	där	undantag	rörande	direktkrav	frekvent	förekommer	i	lagstiftningen.	Det	

gäller	samtliga	av	de	fyra	olika	transportområdena	som	tagits	upp	inom	ramen	för	detta	

arbete.	Sjörätten	och	luftfartsrätten	har	likvärdiga	regleringar	rörande	undertranspor-

törens	ansvar	där	möjlighet	för	transportkund	finns	att	rikta	ansvar	mot	dels	den	avtals-

slutande	transportören	dels	den	faktiska	transportören.	Vägtransporträtten	har	konsta-

terats	vara	något	strängare	än	de	två	tidigare	190		

	

	

	
	

																																																								
188 Se avsnitt 4.2 
189 Se avsnitt 4.2 rörande 25§ KommL samt 46§ KköpL.		
190 Se avsnitt 3.1.2.7  
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7.2	Utomobligatoriskt	Direktkrav	
	

7.2.1	Huvudregel	
	
Huvudregeln	rörande	direktkrav	på	utomobligatorisk	grund	vid	föreliggande	avtals-

kedja	säger	att	dessa	enligt	svensk	rätt	är	genomförbara.	Svensk	allmän	skadeståndsrätt	

bygger	på	de	principer	som	stadgas	i	SkL.	Enligt	2:1	SkL	har	en	skadelidande	som	drab-

bats	av	sakskada	till	följd	av	annans	vårdslösa	handling	rätt	att	rikta	anspråk	mot	ska-

dedrabbaren.	Skadeståndslagen	är	visserligen	dispositiv	vilket	innebär	att	dess	be-

stämmelser	kan	modifieras	genom	avtal	eller	Lex	Specialis	men	skadeståndslagen	och	

dess	principer	ligger	alltid	till	grund	i	de	fall	då	inget	annat	direkt	avtalats.191	Avtalet	och	

dess	innehålls	påverkan	på	direktkravet	blir	dock	oväsentligt	då	vi	i	följande	avsnitt	

kommer	att	sammanfatta	möjligheten	till	direktkrav	på	utomobligatorisk	grund.	Det	

framstår	dock	som	en	rimlig	slutsats	att	anta	att	det	som	huvudregel	inte	finns	några	

hinder	för	att	framställa	ett	krav	direkt	mot	sin	medkontrahents	medkontrahent,	förut-

satt	att	övriga	omständigheter	för	ett	skadeståndskrav	föreligger.		

	

7.2.2	Utgör	avtalskedjan	i	sig	ett	undantag	
	
Inom	ramen	för	detta	arbete	har	det	dock	framkommit	att,	främst	genom	praxis,	att	det	

inte	oavkortat	går	att	framställa	ett	krav	direkt	mot	part	i	bakre	led.	Den	första	frågan	av	

väsentlighet	torde	då	vara	huruvida	förekomsten	av	en	sammanhängande	avtalskedja	i	

sig	anses	utgöra	ett	hinder	för	direktkravet.	Den	praxis	som	vuxit	fram	på	området	utgår	

ifrån	”Rävskinnen	som	inte	kom	fram	till	Montevideo”	ett	rättsfall	som	tidigt	behandlade	

ett	utomobligatoriskt	direktkrav	gentemot	annan	än	den	skadelidandes	direkta	avtals-

part.	Vi	kommer	dock	tidigare	i	detta	arbete	fram	till	att	det	råder	oklarhet	rörande	det	

prejudikat	som	HD	i	själva	verket	fastslår	i	detta	rättsfall.192	Man	skulle	kunna	hävda	att	

rättsfallet	ger	uttryck	för	att	förekomsten	av	en	sammanhängande	avtalskedja	hindrar	

även	möjligheten	till	ett	utomobligatoriskt	direktkrav	mot	part	i	bakre	led.	Dock	kan,	

vilket	vi	beskriver	ovan,	utfallet	i	målet	likväl	bero	på	att	domstolen	inte	ansåg	att	förut-

sättningar	för	skadeståndkrav	gentemot	undertransportören	förelegat.		

																																																								
191 Se avsnitt 5.1	
192 Se avsnitt 5.2.1 angående beskrivning av rättsfallet. 
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Nästa	rättsfall	av	relevans	för	frågan	om	avtalskedjan	i	sig	utgör	ett	hinder	för	rätten	till	

direktkrav	är	Hamnkransfallet	från	1986.	I	det	fallet	som	beskrivs	ovan193	tilläts	den	

skadelidande	med	framgång	rikta	ett	direktkrav	mot	tillverkaren	av	produkt	som	vid	

köpet	varit	belastad	med	fel.	Slutsatsen	av	detta	prejudikat	torde	rimligen	bli	att	dom-

stolen	inte	tolkat	”Rävskinnen	som	inte	kom	fram	till	Montevideo”	som	att	en	avtals-

kedja	i	sig	innebär	ett	hinder	för	direktkrav	på	utomobligatorisk	grund.	Det	kan	istället	

argumenteras	för	att	HD	i	detta	fall	ansett	att	möjligheten	till	direktkrav	på	utomobliga-

torisk	grund	vart	så	pass	självklar	att	det	saknades	skäl	att	överhuvudtaget	motivera	

den	rätten	för	den	skadelidande.194	Slutsatsen	att	avtalskedjan	i	sig	inte	innebär	ett	hin-

der	för	direktkrav	står	dock	fast	oavsett	hur	domskälen	i	Hamnkransfallet	tolkas.		

	

7.2.3	Undantag	i	senare	praxis	
	
De	två	avgörandena	av	störst	betydelse	i	nutid	får	anses	vara	underentreprenörsfallet	

samt	Pharmacia-fallet.	De	utgör	de	senaste	två	prejudikaten	rörande	frågan	om	direkt-

krav	på	utomobligatorisk	grund.	Det	som	till	en	början	ligger	för	handen	är	ett	konstate-

rande	att	vi	trots	dessa	två	nyligen	utkomna	prejudikaten	inte	tydligt	kan	skönja	någon	

generell	regel	rörande	direktkrav	inom	avtalskedjor	på	utomobligatorisk	grund.	Unde-

rentreprenörsfallet	samt	det	tidigare	hovrättsavgörandet,	Bravida-fallet,	talar	tydligt	

emot	denna	möjlighet	men	det	har	dock	i	vår	tidigare	redogörelse	framgått	att	domskä-

len	till	stor	del	byggdes	på	användandet	av	AB	92	vilket	gav	detta	prejudikat	begränsad	

sprängverkan	utanför	det	entreprenadrättsliga	området.		

	

Pharmacia-fallet	är	det	i	tid	mest	närliggande	prejudikatet	som	behandlar	frågan	om	

direktkrav	på	utomobligatorisk	grund.	Även	där	nekas	direktkrav	gentemot	part	i	bakre	

led	av	i	praktiken	samma	skäl	som	underentreprenörsfallet.	Problematik	uppstår	dock	

även	efter	detta	fall	rörande	möjligheten	att	skönja	någon	från	domstolens	sida	generell	

inställning	till	det	utomobligatoriska	direktkravsinstitutet	då	man	här	väljer	en	an-

norlunda	lösning	för	att	nå	fram	till	resultatet	at	direktkrav	inte	ska	tillåtas.	Vi	beskriver	

																																																								
193 Se avsnitt 5.5.2 
194 Bertil Bengtsson argumenterar för att prejudikatet i senare rättsfall misstolkats och att domstolen i själva 
verket inte motiverade möjligheten till direktkrav utan enbart i detta rättfall syftade på omständigheter som inne-
bär ett utökat ansvar för självständig medhjälpare. Se avsnitt 5.5.3	
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i	analysen	av	underentreprenörsfallet	en	lösning	från	domstolens	sida	där	en	kanalise-

ringsregel	intolkas	i	avtalet	mellan	A-B	vilket	innebar	att	ansvarsbegränsningar	i	främre	

led	även	fick	effekt	vid	anspråk	mot	part	i	bakre	led.	I	Pharmacia-fallet	likställer	däremot	

HD	rättsförhållande	med	ett	kommissionsförhållande	vilket	visserligen	ledde	till	att	part	

i	främre	led	i	egenskap	av	kommittent	hade	möjligheten	att	rikta	krav	direkt	mot	part	i	

bakre	led,	i	enlighet	med	allmänna	kommissionsrättsliga	grundsatser	men	denna	rätt	

följde	även	med	en	underförstådd	rätt	för	part	i	bakre	led	i	egenskap	av	tredje	man	att	

åberopa	ansvarsbegränsningar	i	sitt	avtal	med	kommissionären.	Avtalet	i	främre	led	fick	

med	andra	ord	rättsverkningar	även	vid	anspråk	direkt	från	part	i	bakre	led.		

	

Vår	slutsats	är	att	det	i	nuläget	inte	går	att	skönja	någon	generell	princip	rörande	uto-

mobligatoriskt	direktkrav.	Underentreprenörsfallet	ger	stor	vägledning	på	det	entre-

prenadrättsliga	området,	i	synnerhet	då	parterna	använt	sig	utav	AB-avtal.	Pharmacia-

fallet	erbjuder	vägledning	förande	rättsförhållanden	som	kan	likställas	med	ett	kom-

missionsförhållande.	I	övrigt	bjuder	inte	rätten	full	klarhet	rörande	denna	fråga.		
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8.	Norsk	rätt	

8.1	Allmänt	om	direktkrav	
	
Norsk rätt skiljer sig från det svenska rättssystemet rörande synen på begreppet direktkrav. 

Till stor del beror denna avvikelse från det svenska synsättet på att det inom norsk skade-

ståndsrätt inte finns samma stränga begränsning av möjligheten till ersättning för ren förmö-

genhetsskada.  

 

Norsk rätt hade tidigare, likt svensk rätt en restriktiv syn på direktkravsinstitutet. Den rådande 

uppfattningen var traditionellt restriktiv och till och med avvisande gentemot möjligheten till 

direktkrav med undantag för särfallen rörande direktkrav mot yrkesutövare.195 Rättsutveckl-

ingen har dock både genom lagstiftning och praxis tagit en riktning mot ökade möjligheter till 

direktkrav.  

 

Det går redan genom studier av norsk lagstiftning att skönja möjligeter till direktkrav mot part 

i bakre led av en avtalskedja. I första hand bör den norska köprätten lyftas fram där det i 

Kjøpsloven finns en lagstadgad rätt till direktkrav. Denna innebär att en köpare kan rikta krav 

mot säljare i tidigare led förutsatt att säljaren i främre led kunnat rikta samma krav också. En 

följd av detta blir att friskrivningar i avtal mellan säljarna får effekt även för köparen vid ett 

direktkrav mot säljare i tidigare led. Norge är det enda av de nordiska länderna som i sin 

köplag fört in en sådan bestämmelse.196 Anledningen till att man förde in en bestämmelse 

rörande i direktkrav vid införandet av den nya norska Kjøpsloven var enligt förarbeten att dels 

försöka skapa klarhet i reglerna om direktkrav dels ansågs det rimligt utvidga rätten till di-

rektkrav inom köprätten197 

 

Direktkrav förekommer även inom norsk fastighetsrätt, dock inte genom reglering som mots-

varar den direktkravsbestämmelse som finns i svensk rätt.198 Den norska bestämmelsen inne-

bär att en köpare har rätt att, vid fel rikta krav inte enbart mot säljaren utan även mot andra 

avtalsparter i senare led av avtalskedjan. 199 

 

																																																								
195 Kruger, s.844 
196 Se 84§ kjøpsloven samt Bergem, Konow, Rognlien, s. 392 
197 Ulfbeck, s. 165. Se även prp. Nr 80, 1986-87, s. 45 
198 Angående den svenska bestämmelsen i JB 4:22 se avsnitt 4.3.1.3 
199 Avhendingslova 4-6§§ 
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Två specifika bestämmelser som bör nämnas är dels möjligheten för konsument att rikta an-

språk direkt mot bakre led då konsumenten lämnat ett tjänsteuppdrag, detta enligt håndver-

kertjensteloven 27§ samt möjligheten för konsumenter att rikta aspråk grundat på del direkt 

mot underentreprenör vid entreprenadavtal, bustadoppføringslova 37§. Rörande det transport-

rättsliga området så råder överrensstämmelse i stora drag mellan norsk och svensk rätt, en 

företeelse som inte bör förvåna då transporträtten präglas av internationella konventioners 

inflytande.  

 

Den norska försäkringsrätten har även den genom lagstiftning fått bestämmelser som tillåter 

direktkrav. Genom den nya forsikringsaftalelov 200 utvidgades direktkravrätten till att gälla 

även för en skadelidande gentemot skadedrabbarens försäkringsbolag. Likt den förklarings-

modellen201 som förekommit rörande förhållande parterna emellan i en direktkravssituation så 

har en liknande modell beskrivits i norsk doktrin. Relationen kring direktkravet vid ansvars-

försäkring har beskrivits som ett trepartsförhållande, ett förhållande mellan skadelidande och 

skadedrabbaren kallat ersättningsförhållandet, ett förhållande mellan försäkringstagaren och 

försäkringsbolaget kallat försäkringsförhållandet samt en tredje relation mellan skadelidande 

och försäkringsbolaget. En partsrelation som överrensstämmer med vad man inom svensk rätt 

pratar om rörande direktkravet.202 I norsk rätt görs en skillnad mellan obligatorisk samt frivil-

lig ansvarsförsäkring. Gällande den obligatoriska ansvarsförsäkringen är det upp till parterna 

att i försäkringsavtalet reglera tredje mans rättigheter. Tredje mans rätt till direktkrav vid ob-

ligatorisk ansvarsförsäkring bygger med andra ord på ett tredjemans avtal.  

 

Norsk rätt har dock gällande den frivilliga ansvarsförsäkringen valt en annan modell än den 

som går att skönja inom den svenska försäkringsrätten. Rätten till direktkrav vid den frivilliga 

ansvarsförsäkringen i norsk rätt är generell och inte beroende av någon särskild omständighet 

hos skadevållaren så som i Sverige, något som framgår av den norska försäkringsavtalsla-

gen.203 Innebörden av denna bestämmelse är att den skadelidande får en valmöjlighet angå-

ende vart han väljer att rikta anspråk. Försäkringsbolagets ansvar begränsas dock till att gälla 

ersättningsanspråket och det träder inte in i den försäkrades konkursbo.204 

 

																																																								
200 Forsikringsaftaleloven af 16 juni, 1989, nr. 69. 
201	Se Van Der Sluijs, s. 19	
202 Bull, s. 542	
203 Forsikringsaftaleloven § 6-7 
204 Bull, s. 547 
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Det är av intresse att blicka närmare över den norska entreprenadrätten då den bör ses ge ut-

tryck för det faktum att norsk rätt har en mildare syn på rätten till direktkrav. I Norge finns 

precis som i Sverige standardavtal som reglerar avtalsförhållandet mellan parterna vid uppfö-

rande av entreprenad. Det norska standardavtalet, NS 3430 innehåller till skillnad från dess 

svenska motsvarighet ett villkor som möjliggör att anspråk riktas direkt mot underentrepre-

nör.205 I det standardavtalet förklaras denna rätt till direktkrav som att beställaren ges rätt att 

göra entreprenörens felanspråk gällande direkt mot dess avtalspart. Subrogation utgör grun-

den för skadeståndskravet.206  

 

Direktkrav har även behandlats i norsk praxis. Vi kommer i följande avsnitt lyfta några fall av 

relevans för frågan om direktkrav inom norsk rätt. Det först fallet som bör nämnas är ND 

1976 s.1 (Siestafallet). En segelbåt hade vid sjösättning skadats till följd av kontraktsbrott. 

Kontraktsbrottet skedde inte utav ägarens avtalspart utan av en av honom anlitad aktör. Dom-

stolen biföll ägarens yrkande om ersättning direkt av part i bakre led med motiveringen att det 

ansågs vara en onödig omväg att tvinga ägaren att rikta krav mot sin avtalspart som i sin tur 

får rikta regresskrav mot sin avtalspart. Domstolen använde sig därmed av hoppande regress i 

detta avgörande.207 Dock bör betonas att direktkravet i det här fallet ansågs grundas på uto-

mobligatorisk grund.  

 

Domstolen har även skapat prejudikat angående direktkrav vid köp av fast egendom. I RT. 

1981 s. 445 tilläts köparen rikta krav mot säljare i tidigare led, ett avgörande som enligt dokt-

rin bygger på principen om cession. I doktrin förklaras fallet som en tydlig indikation på den 

ändrade syn på direktkravet som under denna tid kunnat skönjas i norsk rätt.208  

 

ND 1995 s. 238 behandlade direktkrav inom transporträtten. Domstolen biföll den skadeli-

dandes yrkande om ersättning direkt från undertransportör i enlighet med det ursprungliga 

fraktavtalet. Stöd för denna typ av direktkrav fanns dels i Veifraktloven, dels i allmänna av-

talsrättsliga principer rörande tredjemanslöften.  

 

																																																								
205 NS 3430 art 38 
206 Det bör inflikas att det inte rör sig om en villkorslös rätt till direktkrav. Kravet kan enbart göras gällande 
direkt mot underentreprenören om kravet mot entreprenören inte kan eller svårligen kan göras gällande.  
207 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s. 105 
208 Kruger, s. 845 
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Direktkrav inom entreprenadförhållanden har också prövats i norsk domstol. Rt. 1998 s. 656 

rörde frågan om en byggherre kunde göra gällande krav om skadestånd direkt mot vårdslös 

underentreprenör utan stöd i lag. Byggherren ansågs ha rätt till detta med parternas direkta 

kontakt som grund för godkännande av sådant krav. Detta rättsfall har ansetts ge uttryck för 

rättsutvecklingen i Norge rörande tillåtandet av direktkrav som inte baseras på lag. Bjøranger 

Tørum skriver i en artikel rörande detta rättsfall att domstolen länge tvekat rörande direktkrav 

på icke rättslig grund men att detta prejudikat bör ses i ljuset av den rättsutveckling som skett 

på området.209	  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	

																																																								
209 Amund Bjøranger Tørum i Jussens Venner 2002, s. 322.	
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9.	Dansk	rätt	

9.1	Allmänt	om	direktkrav	
	
Likt den norska rätten har dansk rätt en mer liberal inställning till direktkravsinstitutet än vad 

den svenska rätten har. Detta förhållningssätt avspeglar sig redan genom en kort anblick över 

den danska försäkringslagen där man genom 95§ 1 st. FAL skapat en större möjlighet till di-

rektkrav vid ansvarsförsäkringar. Direktkrav är i den bestämmelsen inte enbart möjlig vid 

skadevållarens insolvens utan direktkrav kan göras gällande vid enbart den omständigheten 

att den skadelidandes ersättningskrav är fastslaget.210  

 

Dansk fastighetsrätt har även en lagstadgad direktkravsrätt vik konsumentköp av fast egen-

dom. Enligt Forbrugerbeskyttelsesloven 2§ 5 st. har konsumenten vid köp av fast egendom 

belastad med fel rätt att rikta krav direkt mot säljare i tidigare led förutsatt att säljaren i främre 

led regressvis kunnat göra gällande samma krav mot säljare i tidigare led.211 Genom en jämfö-

relse med svensk rätt stärkt bilden av det danska rättssystemet som direktkravs vänligare, 

detta då motsvarande reglering i svensk rätt enbart kan göras gällande vid särskilda typer av 

fel.212  

 

Ytterligare ett område värt att undersöka är hur möjligheten till direktkrav ser ut inom den 

danska entreprenadrätten. Likt den svenska entreprenadrätten är dansk entreprenadrätt inte ett 

område specifikt reglerat i lag utan det ligger hos parterna att i avtal reglera sitt rättsförhål-

lande. En konsekvens av detta är, likt svensk rätt, att standardavtalen på området fått stor be-

tydelse.213  

 

Direktkravet har möjliggjorts redan i det danska standardavtalet på entreprenadområdet. I AB 

92 § 5 st. 5 finns en bestämmelse som tillåter direktkrav från beställare gentemot underentre-

prenör eller leverantör om ett anspråk mot entreprenören svårligen eller inte kan göras gäl-

lande. Även § 10 4 st. bör nämnas då det där stadgas att underentreprenören åtar sig att sörja 

för att underentreprenören under en period av 5 år erkänner att ansvar ska kunna riktas direkt 

																																																								
210 Ulfbeck, s. 169  
211 Ulfbeck, s. 280 
212 Rörande den svenska regleringen i JB 4:22 se avsnitt 4.3.1.3 
213 Ulfbeck, s. 295 



	 96	

mot honom. Detta ses enligt dansk doktrin som ett tredjemanslöfte till fördel för beställa-

ren.214 

 

Direktkrav inom entreprenadrätten har även behandlats i dansk praxis.  Två rättsfall värda att 

nämnas är KFE 1983.274 VBA samt U 1982.915 Ø. I det först nämnda rättsfallet hade en 

byggherre (E) anlitat en entreprenör (D) för uppförande av entreprenad på sin tomt. D anlitade 

i sin tur en underleverantör (C) för leverans av takpannor. C importerade i sin tur takpannorna 

från en utländsk importör (B) som köpte in takpannorna från en tysk producent (A). Efter 

uppförandet av entreprenaden visade det sig att takpannorna varit behäftade med fel vilket 

resulterade i att E riktade krav om ersättning mot B och D.215 Domstolen fann att takpannorna 

varit behäftade med fel och förklarade D i egenskap av entreprenör skyldig att ersätta skadan. 

B undgick ansvar då preskriptionstid enligt en analog tillämpning av 54§ KBL216 gått ut. En-

ligt doktrin har det beskrivits som att denna dom talar för att en möjlighet att rikta krav direkt 

mot en underentreprenör eller leverantör förutsatt att ansvarsbegränsningarna i danska köpla-

gen (KBL) inte hindrar anspråk.217 

 

Det andra rättsfallet rörde ett hotell som vid uppförandet inte byggts med tillräckligt frosttålig 

sten. Byggherren (BH) riktade anspråk mot totalentreprenören (TE), den av TE anlitade hu-

vudentreprenören (HE) samt den av TE anlitade arkitektfirman (A). Domstolen menade på att 

ett direkt ansvar för hantverksmässiga fel mot underentreprenör måste anses vara brukligt 

inom dansk rätt. De tre parterna TE, HE samt A tvingades ansvara solidariskt för den orsa-

kade skadan.  

 

Slutligen bör en tanke ägnas åt hur samspelet mellan den avtalsreglerade rätten till direktkrav 

samt den i praxis utvecklade rätten till detsamma fungerar. Den springande punkten blir om 

man i en situation, där både direktkrav enligt praxis samt direktkrav enligt AB 92 kan göras 

gällande, har möjligheten att välja vilken grund man riktar sitt krav på. §5 st. 5 i AB 92 inne-

håller vilket beskrivits strax ovan en direktkravsrätt under särskilda förutsättningar. Denna rätt 

till direktkrav ter sig snävare än vad som stadgats i praxis. Enligt dansk doktrin bör slutsatsen 

rörande den skadelidandes valmöjlighet bli att det är möjligt att välja ansvarsgrund. Den av-

talsstadgade ansvarsgrunden i AB 92 ses som ett tredjemanslöfte mellan A och B gentemot 
																																																								
214 Ulfbeck, s 309	
215 C hade innan stämning försatts i konkurs varpå denna inte drogs in i rättsprocessen. 
216 Købeloven: Lovbekendtgørelse nr 28 af 21 januari 1980 om køb med senere ændringer 
217 Ulfbeck, s 306.	
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tredje man C. Ett tredje mans löfte kan inte användas för att inskränka C:s rättigheter enligt 

allmänna rättsprinciper. Därav bör C ha rätt att välja ansvarsgrund.218 

 

Den danska transporträtten motsvarar de regleringar som presenterats rörande svensk och 

norsk rätt. Det går med andra ord att i transporträtten hitta bestämmelser som tillåter direkt-

krav mot undertransportör. Sjörätten motsvarar regleringarna i den svenska SjöL i det avse-

ende att man skiljer på den kontraherande och den faktiska transportören. Den kontraherande 

transportören ansvarar för transporten i sin helhet och den faktiska transportören ansvarar för 

den del av transporten som utförs av honom.219 I luftfartslovens 119a-119f §§ finns reglering-

ar rörande undertransportörs ansvar vid flygtransport. Bestämmelse gäller då hela eller delar 

av transport genomförts genom undertransportör. Undertransportör svarar för sin del av trans-

porten, den andra för hela transporten.220 Vid vägtransport är fraktföraren ansvarig även för 

undertransportörs skadegörande handlingar enligt 4§ . Kunden kan dock ha svårt att nå frakt-

föraren. Undertransportören svarar för sin del av avtalet dvs. den avtalade sträcka som denna 

ska utföra transporten. 221 

 

	

	

	

	

	

	

	

	
	

																																																								
218 A.a.s 311.  
219 Falkanger, Bull, Rosenberg-Overby, s. 291 
220 A.a.s. 893 
221Vestergaard-Pedersen, s. 331  
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10.	Avslutande	analys	
	
Genom undersökning har två till varandra motsatta huvudregler upptäckts rörande direkt-

kravsinstitutet. Gällande det inomobligatoriska direktkravet gäller som utgångspunkt att an-

språk mot part i bakre led inte är möjligt, detta med avtalets subjektiva begränsning som 

grund. Angående ett utomobligatoriskt direktkrav har vi upptäckt att det motsatta gäller som 

utgångspunkt något som följer av att det i egentlig mening inte finns något enligt allmänna 

skadeståndsrättsliga principer som skulle hindra anspråk av denna karaktär. I vår utredning 

har dock framkommit ett antal omständigheter där huvudregeln belastats med undantag. En 

kortare sammanfattning presenteras i följande del av avsnittet. 

 

På inomobligatorisk grund har undersökningen visat att möjligheten finns att hoppa i kon-

traktskedjan inom följande områden: 

 

• I fall som rör fordringsöverlåtelse antingen genom avtal (cession) eller vid lagstadgad 

fordringsöverlåtelse (subrogation). Exempel på denna typ av undantag finns i 46§ 

KKöpL, 4:21 JB, inom försäkrings- och transporträtten samt slutligen inom fall som 

omfattas av kommissionslagstiftning.  

• I fall som rör hoppande regress, även om detta främst tas upp inom direktkravet i 

norsk rätt. 

• Vid tredjemansavtal. 

 

Vid utomobligatoriskt direktkrav har undersökningen som sagt bedrivits i motsatt riktning 

där har vi sökt efter omständigheter som talar emot tillåtandet av direktkrav gentemot sin 

medkontrahents medkontrahent. Undersökningen har där bedrivits på delvis på ett delvis 

annorlunda sätt än rörande det inomobligatoriska direktkravet. Tidigt visade det sig att det 

råder betydligt större oklarhet rörande det utomobligatoriska direktkravet än vid dess in-

omobligatoriska motsvarighet. En undersökning av främst praxis har gjorts för att i första 

hand utreda om det inom svensk rätt föreligger något generellt förbud mot direktkrav. I 

andra hand har undersökningen syftat till att utreda om den relevanta praxis som förelig-

ger någon specifikt vägledning på enskilda rättsområden. Följande områden har under-

sökts: 

 

• Det entreprenadrättsliga området 
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• Transporträtten 

• Försäkringsrätten 

• Direktkrav vid produktansvarsfall.  

 

Rörande förekomsten av ett generellt förbud mot direktkrav på utomobligatorisk grund leder 

vår undersökning till slutsatsen att det i dagsläget inte kan anses finnas något generellt förbud 

till direktkrav på utomobligatorisk grund. Vår undersökning presenterar ett antal prejudikat på 

et antal olika rättsområden som förbjuder ett anspråk mot part i bakre led när en avtalskedja 

föreligger. De fall som använts som grund till vår undersökning har visserligen allt som oftast 

resulterat i samma domslut, nämligen ett förbud mot direktkrav. Domstolen har dock använt 

sig av skilda motiveringar angående detta förbud vilket resulterat i en avsaknad av generell 

praxis rörande direktkravet. Vår slutsats blir därför oundvikligen att förbud mot direktkrav 

föreligger men att det inte kan påstås att något generellt sådant föreligger. Följande förbud 

kan dock konstateras föreligga: 

 

• Förbudet inom entreprenadområdet, främst vid användning av AB-avtal inom kon-

traktskedjan. 

• Förbudet i fall då kontraktkedjan kan likställas med ett kommissionsförhållande. 

 

Den produktansvars del som tagits upp beskriver visserligen inte ett specifikt förbud mot di-

rektkrav på utomobligatorisk grund men den praxis som föreligger på det området är av vikt 

då det påverkat övrig praxis samt på grund av det faktum att fallet talar för huvudregeln rö-

rande möjligheten till direktkrav på utomobligatorisk grund.  

 

Slutligen bör den övergripande komparativa del som gjorts med dansk och norsk rätt nämnas. 

Denna del är av intresse då den beskriver två rättsordningar med en mildare syn på direktkra-

vet. Det är av intresse att pålysa andra synsätt på detta institut då det inom svensk rätt fortfa-

rande råder viss osäkerhet angående vad som idag gäller samt vilken riktning rättsutveckligen 

kan komma att ta.  
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11.	Källor	

11.1	Praxis	
	
NJA 1913 s.593 

NJA 1935 s. 258 

NJA 1949 s. 289 

NJA 1956 s. 209  

NJA 1968 s.285 

NJA 1971 s. 412  

NJA 1982 s.380 

NJA 1983 s.118 

NJA 1985 s.641 

NJA 1986 s. 712 

NJA 1993 s. 222 

NJA 1995 s. 197  

NJA 1996 s. 68 

NJA 1996 s. 400    

NJA 1997 s. 44 

NJA 2000 s. 48    

NJA 2001 s.309 

NJA 2001 s 711   

NJA 2007 s.758   

NJA 2007 s 879   

NJA 2009 s.16 

NJA 2013 s. 233  

NJA 2014 s. 760   

 

	

11.1.1	Underrättspraxis	
	
Mål T-0 2291 
RH 2001:77	
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11.1.2	Utländsk	praxis	
	 
ND 1976 s.1 
RT. 1981 s. 445 
ND 1995 s. 238 
KFE 1983.274 VBA  
U 1982.915 Ø 
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11.3	Offentligt	Tryck	
	

11.3.1	Lagstiftning	
	
Avhendingslova: lov 3 juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom 

Järnvägstrafiklagen (1985:192) 

Försäkringsavtalslag (2005:104) 

Forsikringsaftaleloven af 16 juni, 1989, nr. 69 

Jordabalk (1970:994)  

Kommissionslag (2009:865)  

Konsumentköplagen (1990:932)  

Konsumenttjänstlagen (1985:716)  

Købeloven: Lovbekendtgørelse nr 28 af 21 januari 1980 om køb med senere ændringer 

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetens område 

Lagen (1974:610) om inrikes vägtransport 

Luftfartslagen (1957:297) 
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Skadeståndslag (1972:207) 

11.3.2	Förarbeten	
	
Prop. 1972:5   med förslag till skadeståndslag m.m. 

Prop. 1975:12  med förslag till lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207), 

m.m. 

Prop. Nr 80, 1986-87 Om Kjøplslov  

Prop. 1988/89:76  Om ny köplag 

Prop. 1989/90:89  Om ny konsumentköplag 

Prop. 1990/91:197  Om produktskadelag 

Prop. 2003/04:150  Ny försäkringsavtalslag  

Prop. 2008/09:88  Ny kommissionslag 

 

11.3.3	EU-Direktiv	
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