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1.INLEDNING 
1.1 Bakgrund 

Under 1992 utfördes en entreprenad av värme- och sanitetsinstallationer avseende ombyggnad 

av ett bostadshus. Byggherren Årnäs AB (Årnäs) kontrakterade initialt BPA (numera Bravida) 

för utförande av viss del av entreprenaden. Därefter ingick Årnäs avtal om samordnad 

generalentreprenad med SIAB (numera NCC), i kontraktet angavs att SIAB skulle utgöra 

generalentreprenör och BPA underleverantör i den aktuella entreprenaden. Samordnad 

generalentreprenad innebär kortfattat att generalentreprenören ansvarar för anlitade 

underentreprenörer gentemot byggherren och att generalentreprenören därmed övertar de 

kontrakt som byggherren redan har ingått med tilltänkta underentreprenörer.1    

 

I december 1998 upptäcktes en omfattande vattenskada i huset. Vattenskadan berodde på 

vattenläckage från en inbyggd rörkoppling som installerats av BPA. Kopplingen saknade den 

lödning som krävs för att en koppling av det slaget skall vara tät. 

 

På grund av vattenskadan betalade Länsförsäkringar ut försäkringsersättning för 

reparationskostnader avseende byggnaden och för lösöre till Årnäs. Länsförsäkringar övertog 

sedan Årnäs eventuella rätt till ersättning från Bravida och förde därför talan om regress mot 

Bravida. 

 

För enkelhetens och klarhetens skull kommer jag hädanefter att konsekvent benämna parterna 

i målet för Årnäs, NCC respektive Bravida. Partsrelationerna i den s k Bravidadomen 

illustreras med följande figur: 

 
Årnäs AB             Länsförsäkringar  
 
 
 
NCC (dåvarande SIAB) 
 
       
 
Bravida (dåvarande BPA) 
 
Figur 1: Partsrelationerna i Bravidadomen 
Källa: Egen illustration 
  
                                                 
1 Höök, Entreprenadjuridik s 36 
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Trots att det var Länsförsäkringar som var kärande i målet prövade Göta Hovrätt (HovR) 

huruvida Bravida skulle svara för skadorna på huset gentemot Årnäs och i så fall på 

kontraktsrättslig grund eller till följd av allmänna skadeståndsrättsliga regler för 

utomobligatoriska förhållanden. En försäkringsgivares regressrätt är nämligen vanligtvis 

beroende av vilken rätt till ersättning från skadevållaren som försäkringstagaren har.2 

Länsförsäkringar träder således in i samma situation som den ursprunglige innehavaren, d v s 

Årnäs, var i. Föreligger det ingen eller begränsad rätt till skadestånd från Bravida för Årnäs, 

får även Länsförsäkringar vara införstådd därmed.3  

 

I målet var det ostridigt att de rörarbeten som Bravida utfört var behäftade med ett fel till följd 

av vårdslöst förfarande från Bravidas sida och att detta i sin tur orsakade de skador på Årnäs 

fastighet som Länsförsäkringar har utbetalat försäkringsersättning för. Varken Lidköpings 

Tingsrätt (TR) eller HovR gav Länsförsäkringar rätt att kräva skadestånd från Bravida. TR 

och HovR ansåg nämligen att det inte förelåg något direkt avtalsförhållande mellan Årnäs och 

Bravida. Eftersom huvudregeln i svensk rätt är att en part i ett kontraktsförhållande ansvarar 

endast mot sin direkte medkontrahent och inte mot sin medkontrahents medkontrahent var 

således inte Bravida ansvarigt gentemot Årnäs. Vidare ansåg HovR att det krävdes uppsåt 

eller grov vårdslöshet från Bravida sida för att Årnäs skulle ha rätt till skadestånd från 

Bravida.4 

 

Länsförsäkringar överklagade sedan HovR:s domslut men erhöll ej prövningstillstånd i 

frågan. 

 

1.2 Problemdiskussion  

En entreprenad av förevarande slag, med en generalentreprenör och en eller flera 

underleverantörer förekommer ofta i praktiken. Därför är det heller inte ovanligt att 

situationer som ovan, när underentreprenören, vid entreprenadarbetet, orsakat byggherren 

någon form av skada på kontraktsobjektet eller annat till följd av entreprenadarbetet, inträffar. 

Vid en sådan situation är ovan nämnda huvudregel i svensk rätt tillämplig, d v s att 

byggherren, trots att underentreprenören varit vållande, först och främst skall hålla sig till sin 
                                                 
2 Det är vanligt att försäkringsgivare i sina avtalsvillkor avtalar om att överta den försäkrades rätt till ersättning 
av skadevållaren i den mån försäkringsgivaren har utbetalat försäkringsersättning för skadan. 
3 Bengtsson, Försäkringsrätt s 107, Hellner Försäkringsrätt s 255 ff 
4 Göta Hovrätts dom s 4  
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direkte medkontrahent, d v s generalentreprenören, för att kräva ersättning för skadan. Denne 

får sedan i sin tur, om han har möjlighet, föra anspråket på ersättning vidare till den som är 

slutgiltigt ansvarig.5  

 

Det kan emellertid förekomma fall när byggherren inte har någon rätt att kräva, eller 

möjlighet att utfå, ersättning från generalentreprenören. Rätten till ersättning kan t ex falla 

bort p g a tidsfrister eller ansvarsfriskrivningar. Möjligheten att utfå ersättning kan vara 

stängd p g a motpartens onåbarhet, genom t ex insolvens eller att parten har sitt säte 

utomlands. Frågan blir då om det föreligger något eller några undantag till huvudregeln i 

svensk rätt att en part endast svarar gentemot sin medkontrahent och inte mot sin 

medkontrahents medkontrahent. Finns det någon möjlighet för byggherren att utfå ersättning 

för en skada från den faktiske skadevållaren, i det här fallet underentreprenören, trots att de 

inte, vid en första anblick, står i direkt avtalsförhållande till varandra? 

 

Frågan som prövades av HovR var, som framgått ovan, om Årnäs hade rätt till ersättning från 

Bravida för vattenskadan och i så fall på vilken grund; enligt allmänna skadeståndsrättsliga 

regler för kontraktsförhållanden eller, om inget kontraktsförhållande förelåg mellan parterna, 

enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler för utomobligatoriska förhållanden.6 Det ter sig 

alltså som att Årnäs ansåg att det hade två möjliga grunder till att utfå ersättning från Bravida. 

Jag kommer att undersöka dessa två möjligheter till att erhålla ersättning från, i det här fallet, 

en underentreprenör.  

 

Att behandla frågan är inte bara intressant utifrån beställarnas och underentreprenörernas 

synvinklar utan även utifrån försäkringsbolagens, eftersom deras rätt till regress är beroende 

av försäkringstagarens, t ex byggherrens, rätt att kräva ersättning för skada från den faktiske 

skadevållaren. 

 

1.2.1 Problemfrågor 

I uppsatsen blir flera frågor aktuella. 

- Föreligger det något avtalsförhållande mellan en byggherre och en underentreprenör? 

- Vilka avtalsvillkor skulle vara tillämpliga mellan en byggherre och en 

underentreprenör om det förelåg ett avtalsförhållande? 

                                                 
5 Hellner, Speciell Avtalsrätt II, 2 häftet kap 21 
6 Göta Hovrätts dom s 2 st 2 
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- Kan en underentreprenör hållas ansvarig gentemot en byggherre på utomobligatorisk 

grund? 

- Kan en skadelidande välja att utfå ersättning från skadevållaren på kontraktsrättslig 

eller på utomobligatorisk grund? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera om en byggherre har rätt till ersättning från 

en vårdslös underentreprenör när det föreligger samordnad generalentreprenad med AB 92 

som avtalsvillkor mellan byggherren och generalentreprenören. 

 

1.4 Terminologi 

AB 72 är en äldre variant av standardavtal AB 92 som nu är gängse avtalsvillkor i 

entreprenadbranschen. I Bravidadomen utgjorde AB 72 avtalsvillkor mellan Årnäs och NCC, 

men jag kommer mest att använda mig av, och referera till, AB 92 eftersom det är mer 

aktuellt. 

 

1.5 Disposition 

Kapitel ett innehåller en bakgrund till Bravidadomen samt en efterföljande problemdiskussion 

som sedan avsmalnar i syfte. Det återfinns även ett avsnitt om terminologi. 

 

Kapitel två redogör för mitt tillvägagångssätt under uppsatsarbetet. 

 

Kapitel tre innehåller en redogörelse för Bravidadomen, vilka grunder parterna har åberopat 

och vilket stöd i gällande rätt de har. 

 

Kapitel fyra innehåller en beskrivning av allmänna skadeståndsrättsliga regler för 

kontraktsförhållanden. De olika avsnitten innefattar såväl allmänna ansvarsförutsättningar 

som standardavtal AB 92 i detalj. 

 

Kapitel fem innehåller en beskrivning av allmänna skadeståndsrättsliga regler för 

utomobligatoriska förhållanden, främst produktansvar. 

 

Kapitel sex presenterar min analys av de uppställda problemfrågorna. 
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 Kapitel åtta innehåller de slutsatser jag har dragit efter att jag har analyserat de uppställda 

problemfrågorna. 
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2. METOD 
Min utgångspunkt är Bravidadomen och de omständigheter som återfinns där. För att uppnå 

förståelse för parternas argumentation och för att kunna utreda och analysera uppställda 

frågeställningar har jag därefter studerat rättskällor, praxis, doktrin och standardavtal som jag 

har funnit relevanta för att sedan kunna bygga upp min referensram utifrån dessa källor. 

Därefter har jag bearbetat, tolkat och jämfört materialet för att kunna uppfylla syftet med 

uppsatsen.  

 

Jag har följt vad som kan kallas den hermeneutiska spiralen, vilken har sin utgångspunkt i en 

bestämd förståelse. Det undersökta materialet tolkas och därigenom skapas en ny förståelse 

för ämnet. Denna förståelse leder till nya problemformuleringar som kräver ny 

materialundersökning och tolkning. Det leder i sin tur vidare till ny förståelse. En sådan 

hermeneutisk texttolkning är i princip en oändlig process. 
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3. BRAVIDADOMEN 
3.1 Yrkanden och grunder i målet 

Länsförsäkringar yrkade att utfå ersättning från Bravida. Till grund för yrkandet åberopade 

Länsförsäkringar att enligt avtalet som förelåg mellan Årnäs och Bravida, innan det övertogs 

av NCC, har det ålegat Bravida att utföra lödning av kopplingar och därefter provtryckning. 

Bravida har emellertid underlåtit detta, vilket har medfört skada för Årnäs. 7 

 

I första hand gjordes gällande att det förelgat ersättningsskyldighet för Bravida eftersom 

företaget har åsidosatt avtalade föreskrifter för det utförda arbetet som föranlett skadan. I 

andra hand gjordes gällande att Bravida i avtalsförhållandet mellan Årnäs och Bravida varit 

vårdslöst genom sin underlåtenhet och därför skadeståndsskyldigt enligt allmänna 

skadeståndsrättsliga regler för kontraktsförhållanden. För det fall ett avtalsförhållande inte 

förelegat gjordes gällande att Bravida förfarit försumligt och därigenom var 

skadeståndsskyldigt enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler för utomobligatoriska 

förhållanden.8 

 

Bravida å sin sida bestred talan men vitsordade att det förelåg fel i, av Bravida, utfört arbete 

när det gällde lödning och underlåten provtryckning, samt att Bravida varit vårdslöst i dessa 

avseenden. Bravida menade dock att det inte direkt förelåg något avtalsförhållande mellan 

Årnäs och Bravida. Det var nämligen fråga om en s k samordnad generalentreprenad9 med 

Årnäs som byggherre, NCC som generalentreprenör samt Bravida som underentreprenör. 

Årnäs har, i egenskap av byggherre, begärt in anbud från Bravida och därefter överlåtit det 

träffade entreprenadavtalet till generalentreprenören NCC. Bravida menade att företaget var 

fel part att kräva ersättning från, eftersom den allmänna regeln i svensk rätt är att en part i ett 

kontraktsförhållande endast binder sin direkte medkontrahent och därmed inte kan vända sig 

mot sin medkontrahents medkontrahent. Var och en ansvarar i förhållande till sin motpart; 

underentreprenören Bravida svarade således mot generalentreprenören NCC, som i sin tur 

svarade mot byggherren Årnäs.10  

 

                                                 
7 Lidköpings TR:s dom T 720-00 s 2 
8 A.a s 3 
9 Inledningsvis kontrakterar beställaren såväl generalentreprenören som tilltänkta underentreprenader på egen 
hand. Därefter sluter beställaren ett nytt avtal med den blivande generalentreprenören, vilket innebär att 
generalentreprenören påtar sig att överta kontrakten som beställaren slutit med tilltänkta underleverantörer. 
10 Lidköpings TR:s dom s 3 
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Vidare ansåg Bravida att AB 72 hade blivit tillämpligt p g a att parterna, genom konkludent 

handlande, hade givit uttryck för en viljeyttring bestående i användande av AB 72 som 

regelverk vid besiktningar. Visserligen har inte AB 72 överlämnats till Årnäs, men 

bestämmelserna har ändå blivit avtalsinnehåll eftersom de är allmänt kända och utgör 

handelsbruk/sedvänja. Anledningen till Bravidas påstående var sannolikt främst att AB 72 

stadgar att en entreprenör endast ansvarar för fel eller brist som inte har märkts eller bort 

märkas före garantitiden när felet eller bristen visas ha sin grund i grov oaktsamhet. Bravida 

ansåg inte att den vårdslöshet som Bravida gjort sig skyldig till var grov.11 

 

Bravida påpekade även att det var fråga om fel i utförd tjänst och att det därför inte förelåg 

något utrymme för utomobligatoriskt skadestånd. I vilket fall skulle ett eventuellt skadestånd 

jämkas till noll p g a att Årnäs har varit medvållande till skadan eftersom bolaget medvetet 

har tagit en risk, genom att acceptera att anläggningen inte provtrycktes. Årnäs utförde inte 

heller självt någon provtryckning. Genom att betala och ta anläggningen i bruk har bolaget 

således genom konkludent handlande godtagit anläggningen trots uteblivande provtryckning, 

vilket är vårdslöst. 

 

Länsförsäkringar bestred därefter Bravidas påstående om att AB 72 skulle utgöra 

avtalsinnehåll mellan parterna. Det har inte träffats något avtal därom mellan Årnäs och 

Bravida, AB 72 har heller inte överlämnats till Årnäs. Länsförsäkringar bestred vidare att 

tillämpning av AB 72 utgjorde handelsbruk/sedvänja och att det därigenom har blivit 

avtalsinnehåll, samt att Årnäs skulle ha varit medvållande. Länsförsäkringar ansåg även att 

Bravidas underlåtenhet utgjorde en så kvalificerad avvikelse att försummelsen är att bedöma 

som grov.12 

 

3.2 TR:s domslut och domskäl 

TR gav inte Länsförsäkringar rätt på någon grund. TR ansåg först och främst att NCC, i 

förhållande till Årnäs, övertagit ansvaret för Bravidas underentreprenad och att Bravida i sin 

tur haft att svara för sitt arbete gentemot NCC. Enligt TR är den allmänna regeln i svensk rätt 

att ett kontraktsförhållande binder part endast gentemot sin direkte medkontrahent, inte sin 

medkontrahents medkontrahent. I enlighet med den allmänna regeln kan i princip, med vissa 

                                                 
11 A.a s 3 
12 A.a s 4 
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undantag13, ansvar göras gällande endast mellan de direkta avtalsparterna i ett 

kontraktsrättsligt förhållande. Vid tillämpning av regeln i förevarande förhållande innebär det 

att Årnäs/Länsförsäkringar inte kan göra Bravida ansvarigt för fel i Bravidas utförda arbete. 

Enligt TR medför det inte heller någon annan bedömning när man ser till omständigheten att 

Årnäs faktiskt har beställt Bravidas entreprenad och att entreprenadavtalet därefter överförts 

till NCC. Vidare kunde TR inte finna att avtalsförhållandet i övrigt var sådant att det skulle 

kunna motivera ett undantag från den allmänna regeln.14 

 

TR avvisade Länsförsäkringars grund om utomobligatoriskt skadeståndsansvar för Bravida 

med motiveringen att de fel som åberopas avsåg utfört arbete i ett kontraktsförhållande i 

vilket Årnäs och Bravida har ingått.15 TR antydde således att det förelåg ett slags 

kontraktsförhållande mellan Årnäs och Bravida, men att det inte är ett direkt sådant. 

 

3.3 HovR:s domslut och domskäl 

HovR:s domskäl är inte helt enkla att förstå, den har inte utvecklat sitt resonemang och 

uttryckligen skrivit ut vad den åsyftar med vissa av skälen. Det framgår emellertid ur HovR:s 

domskäl att det är ostridigt i målet att de rörarbeten som Bravida har utfört på den aktuella 

fastigheten var behäftade med ett fel till följd av vårdslöst förfarande från Bravidas sida och 

därigenom orsakade de skador som Länsförsäkringar krävde ersättning för.16 

 

Enligt HovR framgick det av utredningen att Bravida och Årnäs ingick ett avtal om värme- 

och sanitetsinstallationer avseende ombyggnad av bostadshus. Därefter överlät Årnäs avtalet 

till NCC, som skulle vara generalentreprenör. Bravida skulle emellertid, trots överlåtelsen, ha 

rätt att vända sig mot Årnäs ifråga om betalning17. Avtalet om överlåtelse är undertecknat av 

företrädare för Årnäs och det är inte påstått annat än att det är gällande mot företaget. Enligt 

HovR fanns det inte anledning att se annorlunda på överlåtelsen av avtalet med Bravida till 

NCC än om NCC omedelbart slutit avtal med Bravida. Det är inte heller ovanligt, i ett sådant 

partsförhållande, att byggherren åtar sig ett betalningsansvar direkt mot underentreprenören. 

Enligt HovR kunde emellertid inte förhållandet att byggherren påtar sig en på avtal grundad 
                                                 
13 TR angav inga exempel på undantag från den allmänna regeln i sina domskäl. 
14 Lidköpings TR:s dom s 5 
15 A.a s 5 
16 Göta Hovrätts dom s 2 
17 Noteras bör att ifråga om betalning finns samordnad generalentreprenad i två varianter. Den ena varianten 
innebär att beställaren har betalningsansvaret, den andra att generalentreprenören har det. När beställaren har 
ansvaret erlägger denne, trots överlåtelsen av kontrakten, betalning direkt till underentreprenörerna för utfört 
arbete. Liman, Entreprenad- och konsulträtt s 37 f 
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förpliktelse gentemot underentreprenören anses innebära att huvudregeln för ansvar i övrigt 

frångås. Den allmänna regeln i svensk rätt är, som TR framhållit, att part i ett 

kontraktsförhållande ansvarar endast mot sin direkte medkontrahent och inte mot sin 

medkontrahents medkontrahent. I ett entreprenadförhållande kan således byggherren utkräva 

ansvar av generalentreprenören, som i sin tur har möjlighet att vända sig mot 

underentreprenören. Länsförsäkringar kunde därför inte grunda en rätt till skadestånd från 

Bravida på det avtal som Årnäs ursprungligen ingick med Bravida.18 

 

Därefter prövade HovR Länsförsäkringars möjlighet till ersättning från Bravida enligt 

allmänna skadeståndsrättsliga principer. HovR ansåg att det låg närmast till hands att tillämpa 

principerna för produktansvar19 eftersom det väsentligen var fråga om en skada på annat än 

vad som omfattades av själva entreprenaden. Ansvaret följer då i allmänhet av culparegeln i 

skadeståndslagen20.21 

 

HovR redogjorde kortfattat för NJA 1986 s 712, det s k ”Hamnkranfallet”22, där en part, i 

köprättsligt sammanhang, med framgång kunde rikta krav enligt skadeståndslagen mot sin 

medkontrahents medkontrahent under påstående om försummelse. HovR påpekade emellertid 

att det råder delade meningar i litteraturen om vilka slutsatser som kan dras av fallet. T ex 

anför Hellner att AB 92 inte verkar innehålla någon bestämmelse som antyder att det skulle 

finnas en möjlighet att hoppa i kontraktskedjan. Vad som anförs om AB 92 torde även gälla 

för AB 72 som ostridigt var tillämpliga på förhållandet mellan Årnäs och NCC.23  

 

HovR konstaterade att AB 72 innehåller detaljerade regler om skyldighet för part att utge 

ersättning till motparten för skada i olika situationer, t ex ersättningsskyldighet för följdskador 

på annat än entreprenaden. AB 72 reglerar emellertid endast förhållandet mellan parterna, d v 

s mellan Årnäs och NCC och något uttryckligt förbud mot att kräva ett utomobligatoriskt 

skadestånd av en underentreprenör finns inte. Med hänsyn till bestämmelsernas syfte fanns 

det, enligt HovR, emellertid anledning att utgå ifrån att byggherren, när han ingår avtalet om 

generalentreprenad, är införstådd med att han inte har en alternativ rätt till skadestånd av 

underentreprenören. Möjligen skulle byggherren kunna ha sådan rätt när underentreprenören 
                                                 
18 Göta Hovrätts dom s 2 f 
19 Mer om principer för produktansvar återfinns i kapitel 5 
20 Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) 2 kap 1 § 
21 Göta Hovrätts dom s 3 
22 Se mer om Hamnkranfallet nedan i avsnitt 5.3 
23 Göta Hovrätts dom s 3 
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har orsakat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. HovR ansåg att även om det fel 

som har uppkommit p g a Bravidas ostridiga vårdslöshet har medfört betydande ekonomiska 

konsekvenser, kunde inte vårdslösheten betecknas som grov. Därmed bifölls inte heller 

Länsförsäkringars yrkande med stöd av culparegeln.24  

 

3.4 Länsförsäkringars överklagande till HD 

Länsförsäkringar var av naturliga skäl inte nöjt med HovR:s dom. Bolaget lämnade därför in 

ett överklagande av domen till HD. Länsförsäkringar erhöll emellertid inte prövningstillstånd 

i frågan.  

 

Länsförsäkringar bestred i sin överklagandeskrift att Årnäs har överlåtit avtalet med Bravida 

till NCC i samband med ingåendet av avtal med NCC om generalentreprenad. 

Länsförsäkringar vitsordade visserligen att Årnäs var bunden vad gäller 

generalentreprenörskapet men att ingen överlåtelse av avtalet med Bravida har skett trots att 

Bravida har angivits som underentreprenör i det nya avtalet.25  

 

Angående grunden om utomobligatoriskt ansvar för Bravida framhöll Länsförsäkringar att 

HovR:s anförande i sin dom att en byggherre måste vara införstådd med att någon alternativ 

rätt inte finns, annat än möjligen vid uppsåt eller grov vårdslöshet, inte kan vara en riktig eller 

rimlig rättstillämpning när en sådan konsekvens inte återfinns i avtalet. Länsförsäkringar 

menar att en så långtgående inskränkning i skadeståndsrätten inte kan föranledas av att 

byggherren vid upphandlingen av entreprenaden samtidigt förordnar om vem som skall vara 

general- respektive underentreprenör.26  

 

4. ALLMÄNNA SKADESTÅNDSRÄTTSLIGA REGLER FÖR 

KONTRAKTSFÖRHÅLLANDEN 
4.1 Allmänt om skadestånd och ansvarsförutsättningar  
Skadeståndet i sig är ett medel för att förmå en avtalspart att uppfylla sina avtalade 

förpliktelser. Det finns ytterligare påföljder till kontraktsbrott som delar skadeståndets 

påtryckande funktion, t ex prisavdrag, fullgörelse och hävning. Skadeståndet är emellertid, 

enligt Hellner, ur rättssynpunkt det mest användbara av alla påföljder till kontraktsbrott. I 

                                                 
24 Göta Hovrätts dom s 3 f 
25 Länsförsäkringars överklagande s 2 
26 A.a s 2 
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flera situationer kan det vara svårt att kräva andra påföljder, t ex fullgörelse, av sin 

kontraktspart. Är leverantören förhindrad att leverera, ter det sig helt enkelt lönlöst att kräva 

fullgörelse, leverans kan ju inte ske. Skadestånd kommer ifråga vid de flesta kontraktsbrott 

som leder till en ekonomisk förlust för någon av parterna. Vidare är skadeståndet den enda 

påföljd som kan aktualiseras när annan egendom än den som är föremål för avtalet skadas i 

samband med kontraktsförhållandet. Skadestånd kan även utgå utan att sättas i samband med 

fullgörande av prestation i vanlig mening, t ex för skada på motpartens egendom som inte är 

föremål för avtalet. En kontraktsparts möjlighet till att kräva skadestånd från sin 

medkontrahent t ex som påföljd för ett avtalsbrott från dennes sida är således ett användbart 

påtryckningsmedel.27 

 

SkL är i princip tillämplig på skadestånd i kontraktsförhållanden, men lagen är dispositiv och 

kan således helt eller delvis avtalas bort. Lagen är således endast tillämplig om inget avtal om 

skadeståndsskyldighet eller andra regler28 om skadestånd föreligger.29  

 

Såväl inom som utom kontraktsförhållanden förutsätter skadeståndsskyldighet kausalitet 

mellan den skadebringande handlingen, d v s kontraktsbrottet, och den skada som har 

uppstått. Vidare anses även adekvansläran gälla i kontraktsförhållanden, d v s att 

kontraktsbrottet och skadan skall ha ett tillräckligt nära samband.30  

 

Precis som både TR och HovR har anfört i Bravidadomen, anses den allmänna regeln i svensk 

rätt vara att en part i kontraktsförhållanden endast ansvarar mot sin direkte medkontrahent, 

inte mot sin medkontrahents medkontrahent. Regeln medför att en part som drabbas av 

kontraktsbrott, t ex genom fel i levererad vara, inte bör nå någon framgång med att söka få 

fullgörelse eller ersättning från en underentreprenör, trots att denne är källan till felet. Den 

drabbade parten skall således söka sin direkte medkontrahent för att kräva någon form av 

påföljd med anledning av kontraktsbrottet. Från en annan synvinkel innebär principen att part 

som ingår ett avtal, inte behöver oroa sig för att bli utsatt för krav från tredje man även om 

tredje man har lidit förlust p g a partens avtalsbrott.31 

 

                                                 
27 Hellner, Speciell Avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 2 häftet s 189 f 
28 T ex Konsumentköplagen 32 §, Konsumenttjänstlagen 31 § 
29 SkL 1 kap 1§  
30 Prop 1988/89:76 s 193,  Hellner Speciell Avtalsrätt II Kontraktsrätt 2 häftet s 209 
31 Hellner, Speciell Avtalsrätt II Kontraktsrätt, 2 häftet s 126 
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Det finns emellertid undantag från den allmänna regeln att part endast ansvarar mot sin 

direkte medkontrahent, t ex har Laila Zackariasson behandlat möjligheter till direktkrav, om 

rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär, i sin doktorsavhandling. I avhandlingen har 

Zackariasson kommit fram till att direktkrav kan vara möjligt i vissa situationer. Däremot 

anser hon att direktkravsrätt saknas i konstellationer där bakre gäldenären (här 

underentreprenören) genom ett kontraktsbrott mot främre gäldenären (här 

generalentreprenören) har framkallat främre gäldenärens kontraktsbrott mot tredje man (här 

byggherren).32 D v s att det inte skulle föreligga någon direktkravsrätt för Årnäs gentemot 

Bravida. 

 

4.2 Avtal om skadeståndsansvaret 

Som jag har framhållit är SkL dispositiv och det förekommer ofta att skadeståndsansvaret i 

kontraktsförhållanden förändras genom friskrivningsklausuler, i den mån tvingande regler inte 

hindrar det. Friskrivningsklausuler kan ha olika karaktär. Längst går de friskrivningar som 

avser all skadeståndsskyldighet, den skadelidande parten hänvisas i dessa fall till övriga 

möjligheter till påtryckningsmedel som avtalet medger. Vidare är det möjligt att en 

friskrivning avser indirekt förlust eller medför beloppsbegränsningar. Har emellertid 

skadevållaren orsakat skadan uppsåtligen eller grovt vårdslöst kan man utläsa ur praxis33 att 

en friskrivningsklausul då inte skall anses vara gällande. Friskrivningen faller således bort i 

det fall som skadevållaren agerat åtminstone grovt vårdslöst.34 

 

4.3 Entreprenadavtal 

Ett entreprenadavtal är oftast ett slags sammanflätat avtal där det ingår ett stort antal olika 

entreprenörer. Det finns två slag av sammanflätade avtal, det ena är utformat som ett 

kedjesystem, det andra som ett avtalsnät.35  

 

Kedjesystemet innebär att var och en av avtalsparterna i förhållandet får göra gällande 

rättigheter mot sin direkte avtalspart. Sammanflätningen sker därvid genom att avtalsparten 

ansvarar för dem som denne i sin tur har anlitat. Den som blir ansvarig får sedan i sin tur föra 

ansvaret vidare i kedjan till sin medkontrahent.36  

                                                 
32 Zackariasson, L, Direktkrav, s 397 ff 
33 Jfr NJA 1992 s 130 och NJA 1979 s 483 
34 Hellner, Speciell Avtalsrätt II, Kontraktsrätt 2 häftet s 225 f 
35 A.a s 133 f 
36 A.a s 134 
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När det gäller sammanflätade avtal i form av ett avtalsnät kan en part ställa krav direkt mot 

någon som han inte står i direkt kontraktsförhållande med, eller åtminstone vad som 

kontraktsmässigt gäller i avtalsnätet. Han kan även ges möjlighet att göra avtal mellan två 

andra parter gällande även i förhållandet mellan sig och den som han inte står i direkt 

kontraktsförhållande med.37 

 

Den vanligaste formen av sammanflätade avtal i entreprenad är kedjesystemet, men man kan 

finna spår av avtalsnät även där uttryckligt avtal saknas i förhållandet mellan parterna. Det är 

väldigt vanligt att AB 92 utgör avtalsvillkor mellan en byggherre av entreprenad och 

respektive entreprenör/er, t ex generalentreprenören.38 

 

4.4 Standardavtal 

Standardavtal är vanligt förekommande och många gånger dominerande inom de flesta 

sektorer av näringslivet, både i företagens inbördes avtalsrelationer och i förhållande till 

konsumenter. Standardavtal kan ha starkt växlande omfattning och ambitionsnivå. I det 

typiska fallet är de standardiserade villkoren samlade i särskilda, vanligtvis tryckta 

standardformulär. Dessa är ganska många gånger omfattande och betecknas ofta allmänna 

bestämmelser, allmänna avtalsvillkor, normalkontrakt eller liknande. Ofta förses formulären 

med kortnamn, t ex AB 92.39  

 

4.4.1 Standardavtalens syften och verkningar 

De flesta standardavtal strävar mot i princip samma syften, t ex att rationalisera 

avtalsförhållandena, precisera rättsläget och att förskjuta affärsriskernas fördelning mellan 

parterna i förhållande till dispositiv rätt.40 I denna uppsats är främst det senare syftet av vikt, 

varför jag ger det en närmare beskrivning.  

 

Syftet att förskjuta riskfördelningen mellan parterna i förhållande till vad som skulle ha gällt 

enligt dispositiva rättsregler medför alltså att dispositiva regler, t ex köplagen och 

                                                 
37 A.a s 134 
38 A.a s 139 
39 Bernitz, Standardavtalsrätt s 11 f 
40 A.a s 14 
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skadeståndslagen, sätts åt sidan till förmån för ett standardavtal som fördelar risken mellan 

parterna annorledes. Detta sker främst genom friskrivningsklausuler.41 

 
4.5 Ansvar för fel respektive skada enligt AB 

I entreprenadbranschen används i stort sett alltid, åtminstone som underlag, standardavtal AB 

92. Grundregeln i AB 92 är att vid eventuella fel i entreprenaden, beror i första hand 

entreprenörens ansvar för dem på vilken tidpunkt som felet visar sig.42 Fel som återfinns på 

besiktigad del av entreprenaden vid tiden för slutbesiktningen skall antecknas i ett 

besiktningsutlåtande. Beställaren har ingen rätt att göra gällande andra fel än de som har 

antecknats i utlåtandet.43 Vanligen utförs en besiktning av entreprenaden av en ”därtill lämpad 

person som beställaren utser”. Ibland kommer parterna överens om att gemensamt utse en 

besiktningsman, ibland utförs besiktning av en nämnd om tre personer.44 

 

Det finns emellertid undantag från ovanstående grundregel. Beställaren har nämligen rätt att 

göra gällande fel som funnits, men som inte märkts och inte heller borde ha märkts, vid 

besiktningen, eller som beställaren gör gällande skriftligen hos entreprenören inom tre 

månader efter entreprenadens utgång.45 Vidare löper en garantitid på två år efter 

entreprenadens godkännande om inte annat har avtalats.46 Garantitiden innebär att 

entreprenören ansvarar för fel som framträder under denna samt att han är skyldig att avhjälpa 

dessa fel.47 

 

Även efter garantitidens slut ansvarar entreprenören för vissa fel, det krävs dock att felet skall 

vara väsentligt samt att det har orsakats genom vårdslöshet.48 Entreprenörens ansvar för fel 

efter entreprenadens slut sträcker sig ända till gällande preskriptionstid enligt lag har gått till 

ända.49 Den nuvarande allmänna preskriptionstiden löper på tio år.50 

 

                                                 
41 A.a s 14 ff 
42 Hellner, Speciell Avtalsrätt II, 1 häftet. s132 f 
43 AB 92, 7:13 
44 Liman, Entreprenad- och konsulträtt s 125 
45 AB 92, 7:13 
46 A.a 4:7 
47 A.a 5:6 
48 A.a 5:7 
49 Hedberg, Kommentarer till AB 92 s 97 
50 Preskriptionslag (1981:130) 2 § 
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De olika tidsfristerna kan illustreras med följande tidsaxel: 

 
Godkännande slutbesiktning                10 år 
          Garantitid, t ex 2 år                   Allmän preskriptionstid  10 år – garantitiden, t ex 8 år  

           3 mån     21 mån                                    8 år 
 
 
                                ”Dolda fel”           ”Dolda”, väsentliga fel som beror på vårdslöshet  
Av beställaren upptäckta och anmälda fel. 
 
Figur 2: Tidsfrister för felansvar enligt AB 92 
Källa: Hedberg, Kommentar till AB 92, s 93 
 
Vid bedömningen av vad som utgör ett väsentligt fel i AB 92:s mening skall avseende inte 

bara fästas vid själva felet utan även till vilken skada som uppkommit eller kan befaras 

uppkomma. Det skall var fråga om ett fel som ytterst påverkar beställaren att använda en 

byggnad eller anläggning för avsett ändamål eller om ett fel som påverkar byggnadens goda 

bestånd. Fel som typiskt sett innebär fara för hälsa och säkerhet är normalt väsentliga. Kan 

dock beställaren själv avhjälpa felet utan större besvär och kostnader talar det emot att felet är 

väsentligt.51 Eftersom AB, eller andra standardavtal, varken är tvingande i sig eller 

obligatoriska att använda har flera beställarkategorier velat åstadkomma ett längre gående 

garantiansvar än vad regeln föreskriver. T ex har Bostadsproducenterna HSB, Riksbyggen och 

Sabo reglerat i sina avtal att om avhjälpandet av fel och eventuella följdskador kostar mer än 

ett halvt basbelopp skall felet anses vara väsentligt.52 

 

Vid bedömningen av om entreprenören förfarit vårdslöst, vilket är bestämmelsens andra 

rekvisit, måste det prövas om entreprenören handlat på något annat sätt än vad som kan 

fordras av denne, t ex om han har brutit mot anvisningar från beställaren eller andra 

föreskrifter eller om entreprenören har agerat på något sätt som strider mot kravet på 

fackmässighet. Sådana avvikelser kan förutsättas vara ett vårdslöst agerande. För att undgå 

ansvar i sådant fall, måste entreprenören visa att det föreligger goda skäl till att frångå 

anvisningar eller fackmässighet.53 Påpekas bör att i tidigare upplagor av AB, t ex AB 72, var 

kravet på vårdslöshet än strängare, det krävdes nämligen grov vårdslöshet från entreprenörens 

                                                 
51 Kommentar till AB 92, kapitel 5 § 7 st 2, Hedberg, Kommentarer till AB 92 s 95 f 
52 Kommentar till AB 92, kapitel 5 § 7 sista stycket, Liman, Entreprenad- och konsulträtt s 137 
53 Hedberg, Kommentarer till AB 92 s 95 f 



19 

sida för att denne skulle kunna bli ansvarig för fel som uppkommer efter garantitidens 

utgång.54 

 

4.5.1 Fel respektive skada på entreprenaden 

Ibland kan det vara svårt att skilja på om det är ett fel eller en skada som har uppstått på 

entreprenaden. Det är emellertid av vikt för uppsatsens fortsatta framställning att kunna hålla 

isär begreppen fel och skada eftersom reglerna om ansvaret kan ha utformats olika beroende 

på om det föreligger fel eller skada. T ex kan entreprenören ansvara för ett fel på 

entreprenaden men inte alltid för en skada som uppkommit p g a felet.55 

 

I AB 92 är begreppet fel definierat som ”när del av entreprenaden inte utförts eller inte utförts 

kontraktsenligt.”56 En skada kan uppkomma till följd av ett fel, t ex om en felaktig 

vattenledning orsakar läckage som sedan skadar någon del av byggnaden.57 

 

I ett entreprenadförhållande kan således inte enbart fel utan även diverse skador uppkomma. 

Enligt Liman är den mest närliggande skaderisken att en pågående entreprenad förstörs 

genom brand. Vidare menar Liman att även vattenskador p g a brott på vattenledning eller  

p g a att inte alla kopplingar har dragits åt innan vattentrycket släpps på lätt kan inträffa.58 

Enligt 5:4 i AB 92 ansvarar entreprenören i huvudregel för nämnda skador. Syftet med denna 

ansvarsfördelning är bl a att optimera byggkostnaderna. Genom att entreprenören står för 

skadeansvaret ligger det på denne att företa skadeförebyggande åtgärder som ökad 

försiktighet och bevakning av entreprenaden. Det ter sig även naturligt eftersom det ju är 

entreprenören som bäst kan kontrollera risken för skada på entreprenaden. Vidare är det även 

entreprenören som förfogar över entreprenaden fram till slutbesiktningen och det anses därför 

rimligt att denne därför bär ansvaret för skador som kan uppstå under den tiden. 

Entreprenören ansvarar således för skada på entreprenaden under byggtiden men å andra 

sidan har denne möjlighet att påverka skaderisken genom att agera med försiktighet, anordna 

bevakning och genom att teckna försäkring. Givetvis ansvarar inte entreprenören, av samma 

                                                 
54 A.a. s 96, Liman, Entreprenad- och konsulträtt s 137 
55 Liman, Entreprenad- och konsulträtt s 142  
56 Kommentar till AB 92, kapitel 5 § 7 st 1 
57 Liman, Entreprenad- och konsulträtt s 142  
58 A.a s 143 
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orsaker, för skada på entreprenaden som beror på beställaren. Entreprenören ansvarar inte 

heller för skada på entreprenaden genom s k force majuere.59  

 

4.5.2 Ansvar för följdskada på entreprenaden 

Enligt 5:8 i AB 92 kan entreprenören ansvara inte bara för fel på entreprenaden utan även för 

skada på entreprenaden som har sin grund i ett fel. 

AB 92, 5:8 
”Om entreprenören är ansvarig för fel, ansvarar han också för skada på entreprenaden på grund av fel. 
För skada på entreprenaden genom brand på grund av fel svarar entreprenören dock inte längre än två 
år efter entreprenadens godkännande.” 
  
En skada till följd av ett fel på entreprenaden, kan uppstå dels på själva entreprenaden, dels på 

annan egendom. När en skada till följd av ett fel drabbar själva entreprenaden ansvarar 

således entreprenören även för skadan, förutsatt att denne ansvarar för det underliggande 

felet60. Ett exempel på följdskada på entreprenaden är när en koppling på ett vattenledningsrör 

inte har dragits åt ordentligt vilket medför att en vattenskada drabbar entreprenaden under 

garantitiden. Enligt Liman är det här av största vikt att vara uppmärksam på att följdskadan 

skall ha drabbat själva entreprenaden, inte den uppförda byggnaden eller den byggnad som är 

föremål för renovering utan den del av byggnaden som är föremål för aktuellt 

entreprenadarbete.61  

 

4.5.3 Ansvar för följdskada på annat än entreprenaden 

Som redovisats ovan är entreprenören ansvarig för följdskador på entreprenaden om denne 

ansvarar för felet. Det finns även möjlighet att hålla entreprenören ansvarig för följdskada på 

annat än entreprenaden enligt AB 92, 5:14 som anger följande. 

AB 92, 5:14 
”Part är skyldig att ersätta motparten skada som inte skall ersättas enligt bestämmelserna ovan i detta 
kapitel om han varit vårdslös eller försumlig eller om skadan beror på fel för vilket entreprenören är 
ansvarig. Ersättningsskyldigheten är begränsad till 15 % av kontraktssumman. Denna begränsning gäller 
inte, om den ansvarige har försäkringsskydd till högre belopp. I sådant fall maximeras 
ersättningsskyldigheten till detta belopp jämte förekommande självrisk. 
För skada på grund av brott eller störning i industriell produktion eller i betydande kommersiell 
verksamhet avseende upplåtelse av lokaler föreligger ingen ersättningsskyldighet. 
 
De ansvarsbegränsningar som kan följa av denna paragraf gäller inte när part gjort sig skyldig till grov 
vårdslöshet. ”  
 

                                                 
59 A.a s 143 f 
60 Bedömningen huruvida entreprenören är ansvarig för ett fel eller inte har, som nämnts, sin utgångspunkt i det 
underliggande avtalet mellan beställaren och entreprenören. 
61 Liman, Entreprenad- och konsulträtt s 144 f 
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Regeln är emellertid inte ensidig, inte enbart entreprenören utan även beställaren eller annan 

part i avtalet kan hållas ansvarig för skada enligt 5:14. Exempel på skada ”som inte skall 

ersättas enligt bestämmelserna ovan i detta kapitel” är vårdslös skada på det hus som är 

föremål för ombyggnad och skada på beställarens lösa egendom som inte kan betecknas som 

arbete. När det handlar om en skada som inte beror på ett fel för vilket entreprenören är 

ansvarig framgår det ur paragrafen att en part skall ha agerat vårdslöst eller försumligt för att 

han skall vara ersättningsskyldig enligt 5:14. Däremot utgör inte vårdslöshet eller 

försumlighet något rekvisit för ersättningsskyldighet för en skada när den beror på fel för 

vilket entreprenören är ansvarig. Till skillnad från 5:4, som jag redogjort för ovan, är det 

emellertid fråga om följdskador på annat än entreprenaden som menas i denna paragraf. Som 

exempel kan nämnas att en otillräckligt åtdragen vattenledningskoppling läcker och skadar en 

el-entreprenad som utförs av en sidoentreprenör62. Den dåliga kopplingen är ett fel i 

entreprenaden och vattenskadan är en följd av felet. Följdskadan har inte drabbat 

entreprenaden utan en annan del av beställarens byggnad.63 

 

5:14 föreskriver även att ett skadeståndsansvar skall begränsas till 15 % av kontraktssumman 

om inte den ansvarige har försäkringsskydd till ett högre belopp. I sådant fall maximeras 

ersättningsskyldigheten till försäkringsbeloppet jämte eventuell självrisk.64 

 

I regelns tredje stycke återfinns ett undantag från ansvarsbegränsningarna i första stycket samt 

undantagen i andra stycket65, nämligen att de inte gäller när en part har gjort sig skyldig till 

grov vårdslöshet.66 I fall av grov vårdslöshet eller uppsåt är således den ansvarige för skadan 

obegränsat ersättningsskyldig. 

 

                                                 
62 Sidoentreprenör är den som vid sidan av generalentreprenören utför entreprenad åt beställaren inom samma 
geografiska arbetsområde. 
63 Liman, Entreprenad- och konsulträtt s 146 
64 A.a s 146 
65 Undantagen i andra stycket är inte av vikt för denna framställning. Läsare som vill stilla sin kunskapstörst 
hänvisar jag till 5:14 st 2 i AB 92. 
66 AB 92, 5:14 st 3 
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5. ALLMÄNNA SKADESTÅNDSRÄTTSLIGA REGLER FÖR 

UTOMOBLIGATORISKA FÖRHÅLLANDEN 
5.1 Inledning 
Den andra möjliga grunden till ersättning som prövades i Bravidadomen var, som tidigare 

nämnts, skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler för 

utomobligatoriska förhållanden. 

 

Enligt HovR var vattenskadan en sakskada som orsakats av ett fel i det 

underentreprenadarbete som Bravida utförde och endast en försumbar del av det fordrade 

beloppet avsåg reparation av själva rörkopplingen. Eftersom det väsentligen var fråga om en 

skada på annan egendom än vad som omfattades av entreprenaden diskuterade HovR om det 

kunde vara fråga om produktansvar vid sidan om produktansvarslagen (PAL)67.68 För att 

kunna följa HovR:s resonemang har jag funnit det vara av vikt att klargöra vad produktansvar 

innebär såväl inom som utom PAL:s tillämplighet. 

  

5.2 Produktansvar 

Produktansvar innebär kortfattat skadeståndsskyldighet för s k produktskada, d v s 

personskada eller sakskada som en levererad vara orsakar på annat än just den levererade 

varan.69 Skada på själva produkten är således undantaget från produktansvaret70, vilket 

framgår av såväl PAL som KöpL.71 PAL är tvingande och ansvaret enligt lagen är strikt. PAL 

omfattar emellertid inte skador på egendom som används i näringsverksamhet eller i offentlig 

verksamhet.72 Skador på sådan egendom får istället bedömas enligt allmänna rättsprinciper 

om culpa- och garantiansvar.73  

 

Antag att en produkt som tillhandahållits av säljaren vållat köparen personskada eller skada på 

dennes egendom. Köparen har då drabbats av en produktskada som har orsakats av säljarens 

produkt. Säljaren kan t ex ha sålt förorenad diesel till en åkerifirma och därigenom har skada 

uppkommit på firmans lastbilar. Köparen kan då, om säljaren förfarit vårdslöst74, kräva denne 

                                                 
67 Produktansvarslag (1992:18) 
68 Göta Hovrätts dom s 3 st 2 
69 Bengtsson och Ullman, Det nya produktansvaret s 11 
70 Närmare om gränsen mellan produktansvar och köprättsligt felansvar återfinns i nästa avsnitt. 
71 67 § Köplag (1990:931) (KöpL), 1 § 2 st 2 meningen PAL 
72 1 § 2 st PAL 
73 Agell, Produktansvar inom och utom 1992 års lag s 26 
74 I första hand skall culpa och garanti ligga till grund för ansvar. För vissa produktskador föreligger emellertid 
strikt ansvar enligt PAL. 
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på ersättning för produktskadan. Antag sedan att det är säljarens medkontrahent i tidigare led 

som i sin tur ansvarar för den skada som produkten nu har orsakat säljaren och att säljaren 

därför har rätt att kräva ersättning för uppkommen skadeståndsskyldighet från 

medkontrahenten.75 Har då köparen någon möjlighet att rikta direktkrav mot sin 

medkontrahents medkontrahent?  

 

Enligt Zackariasson är svaret på frågan nekande. Eftersom ett direktkrav förutsätter att 

köparens rättmätiga anspråk mot säljaren är minst lika omfattande som det rättmätiga anspråk 

köparen kan framställa mot sin medkontrahents medkontrahent76 medger inte PAL en rätt till 

direktkrav. Istället föreskriver PAL77 inga krav på att ett skadeståndsanspråk skall kunna 

riktas mot någon i ett främre led eller att det föreligger en kedja av anspråksförhållanden med 

den skadelidande i den ena änden och den ansvarige i den andre. Det är således inte fråga om 

direktkrav utan snarare om specialregler om utomobligatoriskt skadeståndsansvar.78 

 

Enligt förarbetena är inte PAL tillämplig på tjänster, annat än möjligen när en produkt 

används i samband med att tjänsten utförs och det material som t ex en reparatör använder 

vållar skada p g a en säkerhetsbrist. Beror inte skadan på materialfel utan på felgrepp från 

reparatören, t ex att han har valt en olämplig reservdel eller inte utfört arbetet på ett 

fackmässigt sätt är PAL inte tillämplig.79 

 

5.3 Gränsen mellan produktansvar och köprättsligt felansvar 
Produktskador anses falla utanför det köprättsliga skadeståndsansvaret för fel i såld vara och 

denna princip har återgivits i lag i 67 § KöpL. KöpL stadgar att säljarens skadeståndsansvar 

för fel i vara inte omfattar skada på annat än själva varan. Produktskador omfattas således inte 

av det köprättsliga felansvaret och i linje därmed omfattas inte heller det köprättsliga 

felansvaret av produktansvaret. I 1 § 2 st 2 meningen PAL återfinns en avgränsning av 

produktansvaret: ”skador på själva produkten ersätts dock inte”. Köprättsligt felansvar och 

produktansvar har således olika rättsfakta som grund för att betala skadestånd. Felansvaret 

bygger på kombinationen av fel, jämte kontrollansvar, culpa eller garanti i förhållande till 

felet. Vid bedömningen av om produktansvar enligt culparegeln föreligger, tas hänsyn till en 

parts oaktsamhet med hänsyn till risken för skada. I motiveringen för bestämmelsens 
                                                 
75 Zackariasson,  Direktkrav s 278 
76 A.a s 31 
77 6-8 §§ PAL 
78 Zackariasson, Direktkrav s 279 f 
79 Prop 1990/91:197 s 94 f 
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införande har man framhållit att, om en vara skadas p g a en säkerhetsbrist i varan, blir i första 

hand de köprättsliga reglerna tillämpliga men att någon gång allmänna regler om ansvar för 

vållande kan aktualiseras. Sedan hänvisas till NJA 1986 s 712, det s k ”Hamnkranfallet”.80 

 

I Hamnkranfallet välte och skadades en hamnkran p g a att lastindikatorn inte gav korrekta 

värden om lastens vikt, så att överlast inte kunde förhindras. Lastindikatorn fungerade inte 

eftersom en metallbit från tillverkningen blivit kvar i lastindikatorns styrenhet som därför 

åsamkades kortslutning. Företaget som hade tillverkat och sålt kranen hade köpt 

överlastindikatorn av en underleverantör, som i sin tur hade förvärvat styrenheten från en 

undertillverkare i ytterligare led. I målet förde kranens köpare talan om ersättning för 

produktskada mot tillverkaren av överlastindikatorn. Köparens grund var att lastindikatorn, 

p g a felet i styrenheten orsakat skada på kranen i övrigt. HD fann att indikatorn hade utgjort 

en väsentlig säkerhetsanordning i kranen och att fel i dess konstruktion hade inneburit en 

betydande risk för både personskada och omfattande sakskada. Med hänsyn till det borde 

svaranden, som tillverkat lastindikatorn, anses ansvarig för försummelser i kontrollen ”oavsett 

om denna har ankommit på bolaget självt eller på bolagets underleverantör”. 

 

HD avvisade således invändningen mot kranägarens ersättningsanspråk, att skadan var en 

direkt följd av ett köprättsligt fel i kranen. Enligt svaranden hade man inte bort tillåta kranens 

köpare att vända sig mot tillverkaren av lastindikatorn, d v s någon som inte varit säljare av 

kranen.81 I ett särskilt yttrande i HD uttalade Bertil Bengtsson, som var referent i målet, att det 

saknades stöd för att man skulle göra undantag från produktansvaret på den grunden att 

skadeståndskrav på kontraktsrättslig grund skulle kunna göras gällande mot någon annan 

svarande.82 

 

Enligt Agell innebär HD:s inställning tydligen att culpaansvaret för undertillverkare av en 

komponent, som skadar huvudprodukten, kvarstår oförändrat vare sig skadan på 

huvudprodukten uppkommer när denna ännu finns kvar hos tillverkaren eller först sedan 

huvudprodukten har lämnats till sin köpare. I detta fall accepteras sålunda 

anspråkskonkurrens; köparen av kranen kan inte bara vända sig mot sin säljare med 

ersättningsanspråk på köprättslig grund utan även på utomobligatorisk grund. Lösningen är 

                                                 
80 Prop. 1990/91:197 s 90, Agell, Produktansvar inom och utom 1992 års lag s 33 f 
81 Agell, Produktansvar inom och utom 1992 års lag s 34 
82 NJA 1986 s 712 
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möjlig när man i den föregående partsrelationen bedömer en skada, som drabbar en 

huvudprodukt genom insättandet av en bristfällig komponent, enligt allmänna 

skadeståndsregler och inte enligt köprättsliga regler.83  

 

Agell menar emellertid att det hade varit naturligare att behandla ansvaret för tillverkare-

säljare av ingredienser och komponenter enligt de köprättsliga reglerna om fel när en skada 

har drabbat huvudprodukten. Ett skäl till det har varit att ingrediens- eller 

komponenttillverkarens aktsamhetsplikt, för att inte huvudprodukten skall skadas, i hög grad 

kan bero på avtalet mellan honom och tillverkaren av huvudprodukten om vilka egenskaper 

som ingrediensen eller komponenten skall ha. Hade man principiellt bedömt ingrediens- och 

komponentskador enligt köprättsliga regler skulle köparen av hamnkranen p g a skadan på 

kranen endast ha haft ett köprättsligt felanspråk mot kransäljaren, som i sin tur skulle ha haft 

ett regressanspråk mot tillverkaren av komponenten. I detta hypotetiska rättsläge skulle 

kranköparen inte ha kunnat föra skadeståndstalan direkt mot komponenttillverkaren eftersom 

sådana direktanspråk mot medkontrahents medkontrahent normalt inte erkänns i svensk rätt. 

Till följd av hamnkransfallet är emellertid en sådan talan möjlig vid komponent- eller 

ingrediensskador. Avgörandet innebär även att anspråk på samma ansvarsgrund, som 

krantillverkaren skulle ha kunnat framställa om skadan på kranen uppkommit före dess 

leverans till slutköparen, nu fått gå över till köparen. Genom att klassificera 

skadeståndsanspråket som utomobligatoriskt har man kommit att tillåta ett slags 

direktanspråk.84 

 

Enligt 2 § PAL förlorar inte en produkt sin karaktär av självständig produkt även om den 

infogas i annan egendom. För gränsen mellan felansvar och produktansvar bör det normalt 

vara avgörande huruvida beståndsdelen har förvärvats tillsammans med huvudprodukten eller 

ej. Om den skadeorsakande beståndsdelen ingick i huvudprodukten när denna förvärvades, 

skall rätten till ersättning för skada på huvudprodukten i princip bedömas enligt köprättsliga 

regler. PAL tillämpas däremot i allmänhet i sådana fall där skada på huvudprodukten har 

orsakats av en beståndsdel som har förvärvats för sig och därefter infogats i 

huvudprodukten.85 

 

                                                 
83 Agell, Produktansvar inom och utom 1992 års lag s 34 
84 A.a s 35 
85 A.a s 36 
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I Bravidadomen var emellertid inte rörkopplingen i sig felaktig när den infogades i Årnäs 

byggnad. Snarare beror vattenskadan på ett felgrepp från Bravidas sida, vilket medför att 

varken PAL eller dess principer är tillämpliga. I sådana situationer får man istället gå till de 

särskilda skadeståndsregler som gäller för aktuell avtalstyp som i Bravidadomen utgör 

entreprenad.86 

 

                                                 
86 Prop. 90/91:197 s 94 f 
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6. ANALYS 
6.1 Föreligger det något avtalsförhållande mellan Årnäs och Bravida? 
För att Bravida skall ansvara för skadorna på kontrakträttslig grund krävs det att det föreligger 

något slags avtalsförhållande mellan Bravida och Årnäs, samt att tillämpligt kontrakt dem 

emellan föreskriver ansvar, eller att det inte friskriver från ansvar, för aktuella skador. Det 

framgår såväl ur TR:s som HovR:s domskäl att det inte längre föreligger något direkt 

avtalsförhållande mellan Årnäs och Bravida efter det att NCC har övertagit kontraktet dem 

emellan. TR och HovR biföll därför inte Länsförsäkringars åberopade grund om att utfå 

ersättning från Bravida enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler för kontraktsförhållanden 

med motiveringen att huvudregeln i svensk rätt är att part i ett kontraktsförhållande endast 

ansvarar mot sin direkte medkontrahent och inte mot sin medkontrahents medkontrahent. I ett 

entreprenadförhållande skulle således byggherren endast kunna utkräva ansvar av 

generalentreprenören, vilken sedan, i sin tur, skulle få vända sig mot underentreprenören.  

 

Det ter sig således som att det inte föreligger något direkt avtalsförhållande mellan parterna. 

Frågan, om det ändå har etablerats något slags rättsförhållande mellan Årnäs och Bravida i 

samband med att Årnäs, i egenskap av uppdragsgivare, ingick avtal om samordnad 

generalentreprenad med NCC, kvarstår emellertid.  

 

Jag håller med TR och HovR att NCCs övertagande av kontraktet mellan Årnäs och Bravida 

innebär att det inte längre föreligger något direkt avtalsförhållande mellan de två sistnämnda 

parterna. Förhållandet ser istället ut som en kedja av parter, där Bravida, som 

underentreprenör, befinner sig under NCC som är generalentreprenör istället för att förhålla 

sig direkt till Årnäs. Man kan emellertid tydligt se att det finns en koppling mellan Årnäs, 

NCC och Bravida i form av en kedja. Utan Årnäs uppdrag om entreprenad skulle inte 

avtalsförhållandet mellan NCC och Bravida föreligga överhuvudtaget. Dessutom talar det 

förhållande att Årnäs utgivit betalning för arbete direkt till Bravida för att det föreligger något 

slags avtalsförhållande mellan parterna. 

 

Det nära samband som finns mellan det ursprungliga avtalsförhållandet mellan Årnäs och 

Bravida och det som uppkommer när det övergår till samordnad generalentreprenad talar för 

att det faktiskt föreligger, om än inte ett direkt, men väl ett slags avtalsförhållande. Dessutom 

skulle en situation där man ser en byggherre och en underentreprenör som helt frikopplade 

från varandra, helt utan anknytning till ett avtalsförhållande, göra huvudregelns existens i 
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svensk rätt omotiverad. Föreligger inget avtalsförhållande torde allmänna utomobligatoriska 

skadeståndsregler vara tillämpliga och byggherren skulle kunna kräva ersättning från 

underentreprenören med dem som grund. En fråga jag då ställer mig är om det verkligen är 

ändamålsenligt att låta en underentreprenör riskera att få utge ersättning på utomobligatorisk 

grund för arbeten som är kontrakterade. Det bör finnas någon förutsebarhet för eventuella 

ersättningsanspråk. Dessutom kan det vara så att generalentreprenören har godtagit vissa 

ansvarsbegränsningar från underentreprenören mot ett lägre pris för dennes entreprenadarbete. 

Jag anser att underentreprenören inte skall behöva riskera att få utbetala ersättning för 

handlingar som denne inte har fått betalt att ansvara för. Byggherren, å sin sida, kan ändå 

anses ha ett gott skydd. Eftersom det normala är att ansvarsfriskrivningar faller bort vid grov 

vårdslöshet kan byggherren förutse att han inte kan hålla underentreprenören ansvarig för 

vårdslöst agerande, men förmodligen för skada som uppkommit p g a underentreprenörens 

grova vårdslöshet.  

 

Såväl AB 72 som AB 92 stadgar att generalentreprenören ansvarar för anlitade 

underentreprenörers handlingar gentemot beställaren. Detta medför att byggherren har 

möjlighet att hålla sin direkte medkontrahent, generalentreprenören, ansvarig även för t ex 

vårdslöst agerande från en underentreprenör. Ur AB 92 kan man utläsa att syftet med 

bestämmelserna är att samtliga aktörer i ett entreprenadförhållande, d v s såväl byggherre, 

generalentreprenör som underentreprenörer, ingår i ett och samma rättsförhållande.87 

Eftersom parterna åtar sig att ansvara för åtgärder som vidtas eller underlåts av sig anlitade 

entreprenörer finns samtliga aktörer nämnda i avtalet och det är meningen att en part skall 

ansvara inte bara för sig utan även för av honom anlitade entreprenörer. AB 92 ter sig utgå 

från ett kedjesystem88, vilket generellt innebär att beställaren eller en entreprenör inte kan 

rikta talan mot sin medkontrahents medkontrahent p g a dennes avtalsbrott utan måste hålla 

sig till sin medkontrahent, i enlighet med den allmänna principen i svensk rätt. AB 92 verkar 

inte innehålla någon bestämmelse som antyder att det skulle finnas möjlighet för byggherren 

att med förbigående av medkontrahenten rikta talan mot medkontrahentens medkontrahent. 

Visserligen innehåller AB 92 inte heller någon bestämmelse som antyder att det skulle vara 

förbjudet att förbigå medkontrahenten men som HovR anger i sina domskäl bör man kunna 

utgå ifrån att en byggherre, med hänsyn till AB:s syfte och innehåll, borde vara införstådd 

med att han inte har en alternativ rätt till skadestånd av underentreprenören annat än möjligen 

                                                 
87 AB 92 5:15 
88 A.a. 4:13 p 2 och 5:15 
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när denne orsakat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Hellner anser också att 

det skulle strida mot grundtanken med kedjesystemet i AB 92 i så hög grad att det inte gärna 

kan komma ifråga ett hopp i kontraktskedjan89.  

 

Byggherren har alltså inget kontrakträttlsigt anspråk direkt mot underentreprenören, men väl 

ett sådant mot generalentreprenören, som i sin tur har ett kontrakträttsligt anspråk gentemot 

underentreprenören till följd av det första anspråket.90 De kontrakträttsliga anspråken på 

ersättning kan således, beroende av avtalsförhållandena, slussas vidare till ytterligare led i 

kontraktskedjan, vilket även det talar för att det föreligger något slags rättsförhållande mellan 

samtliga parter i en kontraktskedja.  

 

6.2 Vilket avtal skulle vara tillämpligt mellan Årnäs och Bravida? 

Vilket avtal skulle vara tillämpligt mellan Årnäs och Bravida när det inte föreligger något 

direkt avtalsförhållande, men väl ett slags sådant mellan parterna? Enligt min tolkning av 

HovR:s domskäl är AB 72 avtalsinnehåll i förhållandet mellan Årnäs och NCC och eftersom 

det inte föreligger något direkt avtalsförhållande mellan Årnäs och Bravida är det AB 72 som 

Årnäs har att åberopa för att utfå ersättning för skada på entreprenaden. Det är emellertid 

NCC som utgör Årnäs direkte medkontrahent i förevarande situation, inte Bravida. Mitt 

resonemang har även stöd av NJA 1997 s 44 (takdomen) där HD fastslog att en byggherre inte 

kunde åberopa avtalsvillkor som förelåg mellan generalentreprenören och underentreprenören 

utan endast de avtalsvillkor som förelåg mellan byggherren och generalentreprenören. Även 

här framhåller HD den allmänna principen i svensk rätt att ett kontraktsförhållande endast 

binder en part gentemot sin direkte medkontrahent och inte gentemot sin medkontrahents 

medkontrahent. HD menar att det inte förelåg några omständigheter i takdomen som utgjorde 

skäl för att avvika från huvudregeln. I takdomen rör det sig visserligen om totalentreprenad 

och inte samordnad entreprenad som i Bravidadomen. Skillnaden är att när det gäller 

totalentreprenad träffar byggherren avtal med en enda entreprenör som i sin tur får uppdraget 

att såväl projektera och uppföra entreprenaden som att anlita erforderliga 

underentreprenörer91. Trots skillnaden, att Årnäs och Bravida inledningsvis ingick ett avtal 

och känner till varandras existens och roller angående entreprenaden på Årnäs fastighet, anser 

jag det vara legitimt att tillämpa HD:s resonemang i takdomen även på omständigheterna i 

                                                 
89 Hellner, Speciell Avtalsrätt II,2 häftet s 140 
90 Zackariasson, Direktkrav s 404 f 
91 Liman, Entreprenad- och konsulträtt s 38 



30 

Bravidadomen. Den allmänna principen i svensk rätt ter sig starkare än den omständighet att 

parterna i Bravidadomen kände till varandra. Dessutom kan förhållandet att Årnäs och 

Bravida faktiskt kände till varandra även tala för att de även var medvetna om den ansvars- 

och riskfördelning som AB 72 medför92.   

 

En byggherre kan således inte, enligt HD, åberopa avtalsvillkor som existerar mellan 

generalentreprenören och underentreprenören, vilket beror på att det inte föreligger något 

direkt avtalsförhållande dem emellan. Istället kan byggherren åberopa avtalet som denne har 

med sin direkte avtalspart som är NCC i Bravidadomen. Mellan Årnäs och NCC är det 

ostridigt att AB 72 utgör avtalsvillkor. Eftersom det numer är vanligare att AB 92 utgör 

avtalsvillkor har jag emellertid valt att undersöka i vilken utsträckning det är möjligt för en 

byggherre i Årnäs situation att hålla Bravida ansvarigt för skadorna som drabbat fastigheten 

med stöd av AB 92 istället för med AB 72.  

 

6.2.1 Underentreprenörens ansvar med AB 92 som avtalsvillkor 
Eftersom det, som HovR konstaterat, är fråga om en sakskada som har orsakats av ett fel i det 

underentreprenadarbete som Bravida utförde krävs att entreprenören ansvarar för själva felet 

för att denne skall kunna hållas ansvarig även för skada på entreprenaden eller för skada på 

annat än entreprenaden med stöd av AB 92.93  

 

I det aktuella fallet rör det sig om renovering och ombyggnad av en fastighet och inte 

nybyggnad av densamma, vilket medför att vattenskadan utgör en skada på annat än 

entreprenaden och således blir 5:14 i AB 92 tillämplig. Som jag tidigare framhållit föreskriver 

paragrafen att det krävs vårdslöshet, försumlighet eller att skadan beror på ett fel för vilket 

entreprenören är ansvarig för att part skall vara skyldig att ersätta uppkommen skada på annat 

än entreprenaden. 

 

Eftersom garantitiden har löpt ut krävs det att felet är väsentligt, samt att det visas ha sin 

grund i vårdslöshet av entreprenören för att entreprenören skall vara ansvarig för felet. I målet 

är det ostridigt att Bravida har agerat vårdslöst, vilket medför att det endast är av vikt att 

utreda om det underliggande felet är väsentligt eller ej. Enligt 5:15 i AB 92 ansvarar 

generalentreprenören för åtgärder, som med avseende på entreprenaden vidtas eller underlåts 

                                                 
92 Mer om insikt och medvetenhet återfinns i avsnitt 6.3.1 nedan. 
93 AB 92 5:7, 5:14 
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av honom anlitade entreprenörer gentemot beställaren. Därmed faller Bravidas agerande 

under NCC:s eventuella ansvar för felet gentemot Årnäs. 

 

Vid bedömningen av om felet är väsentligt skall hänsyn inte endast tas till själva felet utan 

även till vilken skada som uppkommit eller kan befaras uppkomma. Vidare skall det vara 

fråga om ett fel som påverkar beställarens möjlighet att använda bygganden eller byggnadens 

goda bestånd. Fel som typiskt sett innebär fara för hälsa och säkerhet är normalt väsentliga. 

Likaså är fel väsentliga om de medför avbrott för el och VA om avbrotten inte är kortvariga 

eller om de är återkommande. Fel som medför stora kostnader för beställaren är vanligtvis 

väsentliga.94 Frågan är då om själva felet, d v s rörkopplingen som saknade nödvändig 

lödning, har inneburit något av uppräknade rekvisit. Enligt min bedömning har själva felet 

varken inneburit fara för hälsa eller säkerhet eller medfört stora kostnader för byggherren. 

Som HovR framhöll var det ju endast en försumbar del av det fordrade beloppet som avsåg 

reparation av själva rörkopplingen. Däremot framgår det ur kommentaren till 5:7 att det inte 

kan fästas avseende endast till själva felet utan även till vilken skada som uppkommit eller 

kan befaras uppkomma till följd av felet. I det aktuella fallet är följdskadan till felet betydligt 

mer omfattande än felet i sig, såväl ekonomiskt som fysiskt på fastigheten. Enligt min 

tolkning av villkoren torde därför felet kunna anses vara väsentligt, vilket i sin tur medför att 

entreprenören skulle kunna hållas ansvarig för felet och då även för skada på annat än 

entreprenaden som är en följd av felet, detta även efter garantitidens utgång. 

 

I förevarande fall kunde emellertid inte NCC hållas ansvarigt med hjälp av AB 72, som var 

tillämpligt mellan parterna, eftersom det föreskriver grov vårdslöshet från entreprenörens sida 

för att denne skulle kunna hållas ansvarig för fel som visar sig efter garantitiden.95 Det är 

förmodligen den bakomliggande grunden till HovR:s uttalande i domen om att ”byggherren, 

när han ingår avtalet om generalentreprenad, är införstådd med att han inte har en alternativ 

rätt till skadestånd av underentreprenören annat än möjligen när denne orsakat skadan 

uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet”. Det borde således ha blivit en annan utgång om 

AB 92 istället för AB 72 hade varit tillämpligt mellan parterna, eftersom AB 92 inte 

föreskriver grov vårdslöshet vid generalentreprenörens ansvar för fel efter entreprenadens 

slut.    

 

                                                 
94 Kommentar till AB 92 5:7, s 28 
95 AB 72 5:8 
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6.3 Kan en byggherre ges rätt att hoppa i kontraktskedjan? 
Enligt anförda resonemang skulle således Årnäs kunnat kräva ersättning från NCC om AB 92 

hade varit tillämpligt mellan dem, men som bekant behandlar uppsatsens frågeställning en 

byggherres möjlighet att hoppa i kontraktskedjan och kräva underentreprenören på ersättning 

istället. Eftersom generalentreprenören, enligt mitt resonemang ovan, skulle kunna hållas 

ansvarig för den aktuella skadan enligt AB 92, skulle man således kunna tillåta byggherren att 

hoppa över generalentreprenören och kräva underentreprenören istället i de situationer där 

denne ursprungligen har orsakat felet. P g a processekonomiska skäl kan man förespråka ett 

sådant förfarande, eftersom det annars förmodligen skulle föras två processer rörande samma 

sak. Först skulle byggherren kräva ersättning från generalentreprenören och om denne anses 

vara ansvarig, och således även ersättningsskyldig för skadan, skulle denne i sin tur kräva 

underentreprenören på motsvarande ersättning om denne i sin tur har orsakat skadan. För att 

undvika att två processer, eller t o m fler, genomförs kan det vara klokt att tillåta byggherren 

att kräva ersättning direkt från den faktiske skadevållaren. Ett sådant direktkrav förutsätter 

emellertid att även generalentreprenören kan hållas ansvarig för skadan eftersom det är med 

denne som byggherren har ingått avtal. Den allmänna regeln i svensk rätt är som bekant att en 

part i ett kontraktsförhållande endast ansvarar mot sin direkte medkontrahent och inte sin 

medkontrahents medkontrahent.  

 

Ett annat argument för att byggherren skall ges möjlighet att hoppa i kontraktskedjan är att det 

kan anses vara oskäligt att en part som har drabbats av kontraktsbrott p g a en 

underleverantörs vållande skall riskera att bli utan ersättning p g a att den direkte 

medkontrahenten är insolvent eller oåtkomlig på annat sätt. 

 

Det finns emellertid ett flertal skäl som motiverar huvudregelns existens och jag vill återigen 

framhålla argumentet att det befordrar klarhet i rättsförhållanden att var och en håller sig till 

sin medkontrahent. Beror medkontrahentens avtalsbrott på någon som denne har anlitat får 

han i sin tur föra anspråket vidare i den mån han kan. En part ansvarar således för 

underleverantörer och andra aktörer som han har anlitat för att kunna uppfylla sina 

avtalsförpliktelser. Det innebär även att den som har levererat en vara eller en tjänst inte 

utsätts för risken att hans medkontrahents medkontrahent, vilken han ofta varken känner till 

eller vet hur han har tänkt sig använda varan eller tjänsten, riktar talan mot honom. Det skulle 

kunna medföra en stor osäkerhet och bristande förutsebarhet om någon kunde hoppa över ett 

led i kontraktskedjan och gå direkt på medkontrahents medkontrahent. Det skulle även kunna 
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förorsaka besvärliga bevisfrågor om det var förutsebart eller inte för den som levererade den 

felaktiga detaljen att den skulle komma att användas för det speciella ändamål för vilket 

köparen använde den. Vidare skulle avtalets betydelse som instrument för att tillgodose 

parternas gemensamma uppfattning om hur deras förhållande skall regleras förminskas om 

tredje man kunde blanda sig i och påverka mellanhavandet.96  
 

Ytterligare argument för huvudregeln är att byggherren inte bör kunna kringgå eventuella 

avståenden och rikta ett krav direkt mot underentreprenören enligt allmänna kontraktsrättsliga 

regler när byggherren har besuttit vissa förmåner, t ex lägre pris på entreprenaden, i gengäld 

mot att avstå från vissa av sina rättigheter, t ex rätt till ersättning vid fel på entreprenaden. Det 

skulle strida mot överenskommen riskfördelning och förutsebarheten i kontraktsförhållandet.  

 
6.3.1 Insikt och medvetenhet 

Det faktum att en byggherre och en underentreprenör faktiskt känner till varandra kan utgöra 

argument såväl för som emot ett undantag från huvudregeln i svensk rätt att en kontraktspart 

endast ansvarar gentemot sin medkontrahent och inte sin medkontrahents medkontrahent. 

Underentreprenören borde vara medveten om att det är byggherren som skall ha slutprodukten 

i slutändan och inte entreprenören, vilket, enligt min åsikt, talar för att underentreprenörens 

ansvar gentemot köparen bör utvidgas. I Bravidadomen torde resonemanget vara tillämpligt, 

särskilt med tanke på att Årnäs fortsatte att utbetala ersättning för arbete till Bravida trots att 

kontraktet dem emellan sedermera överläts till NCC. I Norge har Hoyesterett etablerat en rätt 

till direktkrav vid byggentreprenad. I Rt 1998 s 656 tillåts direktkrav för att 

underentreprenörens anbud var bifogat till byggherren. Detta talar för att om byggherren 

känner till underentreprenören och vice versa kan det föreligga en rätt till direktkrav eller 

åtminstone ha betydelse för ett eventuellt direktkrav. 

 

Underentreprenörens vetskap om och möjlighet att i största möjliga mån undvika de 

skaderisker som är förenade med uppdraget borde också vara av vikt för hans ansvar 

gentemot byggherren. T o m när underleverantören ingår ett avtal direkt med 

generalentreprenören och inte med byggherren, torde han kunna förutse att avtalet kommer att 

få betydelse inte bara för hans egen medkontrahent, utan även för andra. Borde inte därför 

även andra än den direkte medkontrahenten, t ex byggherren, kunna grunda en rätt till 

                                                 
96 Hellner, Speciell Avtalsrätt II Kontraktsrätt, 2 häftet, s 127 f 



34 

ersättning från underleverantören när denne förfarit vårdslöst? Underentreprenören vet vad 

arbetet enligt kontraktet innebär och borde därför kunna förutse vilka konsekvenser ett 

avtalsbrott skulle kunna få. Vidare bör underentreprenören rimligtvis kunna förutse att ett 

vårdslöst handlande från dennes sida kan ha ett faktiskt samband med att en skada 

uppkommer för annan. Enligt min bedömning skulle en underentreprenörs insikt och 

medvetenhet kunna öka möjligheten för byggherren att ha rätt till ett direktkrav mot en culpös 

underentreprenör.  

 

Det går emellertid även att argumentera för att Årnäs borde ha känt till de avtalsvillkor som 

ingick i avtalet mellan Årnäs och NCC, t ex att NCC skulle överta ansvaret för anlitade 

underentreprenörer och att Årnäs därmed inte hade någon självständig rätt till att kräva en 

underentreprenör på skadestånd. Visserligen anförde Länsförsäkringar i sitt överklagande att 

Årnäs ursprungliga avtal med Bravida inte överläts till NCC i samband med ingående av 

avtalet mellan Årnäs och NCC. Jag finner det emellertid märkligt att Årnäs ingick avtal med 

NCC i vilket det uttryckligen angavs att NCC skulle utgöra generalentreprenör och Bravida 

underentreprenör och därefter menade Årnäs att benämningen av parterna inte skall vara av 

vikt för ansvars- och riskfördelningen. Mot detta har Höök anfört, att man måste beakta den 

faktiska situationen och inte fästa allt för stor vikt vid benämningen av entreprenaden vid en 

analys av den enskilda händelsen. Frågan är dock om det verkligen inte fanns något syfte med 

att benämna NCC som generalentreprenör och Bravida som underentreprenör i det nya avtalet 

med NCC. Som jag ser det kunde Årnäs åtnjuta de rättigheter samt den ansvars- och 

riskfördelning som uppkom genom det nya avtalet där AB 72 utgjorde avtalsinnehåll. Årnäs 

borde ha läst igenom villkoren före undertecknandet av desamma. Årnäs borde då ha 

uppmärksammat att NCC, som generalentreprenör, stod ett samlat ansvar för entreprenaden 

gentemot Årnäs, vilket naturligtvis bör utgöra en fördel såväl ekonomiskt som tidsmässigt för 

Årnäs. Det ter sig underligt om Årnäs inte haft någon insikt i vad ”generalentreprenad” 

innebär och vilka avtalsvillkor som gällde i förhållandet mellan sig och NCC. Åtminstone 

borde NCC som aktör i entreprenadbranschen varit medvetet om hur det fungerar med 

samordnad generalentreprenad och parterna borde ha diskuterat överlåtandet av avtalet mellan 

Årnäs och Bravida innan Bravida benämndes som underentreprenör i det nya avtalet. Årnäs 

borde således ha varit medvetet om AB 72:s innehåll och verkningar.  
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6.4 Ansvarsbegränsningar 

Om byggherren har en rätt att hoppa i kontraktskedjan och kräva ersättning från en 

underentreprenör, kan då underentreprenören åberopa bestämmelser såväl i avtalet mellan 

honom och entreprenören som i avtalet mellan entreprenören och byggherren? 

Underentreprenören skulle då kunna åberopa det avtal som han finner förmånligast för 

stunden för att undkomma direktkravet. Begränsas direktkravet av de ansvarsbegränsningar 

som kontraktet, i förevarande fall AB 92, mellan byggherren och generalentreprenören 

föreskriver?  

 

Föreligger det inga särskilda omständigheter som förespråkar motsatsen så anser jag att 

underentreprenören skulle kunna få åberopa ansvarsbegränsningar i sitt kontrakt gentemot ett 

krav direkt från byggherren. Har emellertid underentreprenören förfarit grovt vårdslöst eller 

till och med uppsåtligen kan det tala för att han inte skall kunna åberopa 

ansvarsbegränsningarna enligt meningen ovan. Vidare anser jag att underentreprenören bör 

ges möjlighet att kunna åberopa de ansvarsbegränsningar som kan finnas i kontraktet mellan 

byggherren och generalentreprenören, eftersom det kontraktet till mångt och mycket 

avspeglar parternas slutliga riskfördelning.  

 

Ytterligare argument för att underentreprenören skall få åberopa de ansvarsbegränsningar som 

kan återfinnas i byggherrens och generalentreprenörens kontrakt kan nämnas angående 

preskription. Vid eventuell preskription av ett skadeståndskrav direkt mot en underentreprenör 

bör den tid som är avtalad i kontraktet mellan byggherren och generalentreprenören vara 

avgörande även för kravet mot underentreprenören. För underentreprenören får preskription 

betydelse genom att han kan överskåda de risker som hans arbete är utsatt för, eftersom 

preskription av en fordran innebär att alla anspråk förfaller.97 Det finns ofta ett samband 

mellan ett strängt ansvar och en kort preskriptionstid98, vilket motiverar att 

underentreprenören borde få åberopa preskriptionstiden enligt avtalet mellan byggherren och 

generalentreprenören om han skulle åläggas ett direkt ansvar gentemot byggherren. Skulle 

inte avtalet om preskription gälla är istället lag (1981:130) om preskription tillämplig. Enligt 2 

§, nämnda lag är den allmänna regeln om preskription tio år efter en fordrans uppkomst.  

                                                 
97 Hultmark, Reklamation s 155 och s 162 
98 Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 201 
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6.5 Vad krävs för att Bravida skall ansvara gentemot Årnäs på utomobligatorisk grund? 
6.5.1 Produktansvar 
Det intressanta med produktansvaret är att den särskilda lagstiftningen medför ett avsteg från 

principen att man inte kan rikta krav mot sin medkontrahents medkontrahent. Ansvaret enligt 

produktansvarslagen kan dessutom sägas ha både kontraktuella och utomkontraktuella drag, 

även om det mest liknar det utomobligatoriska ansvaret. 

 

Enligt Bengtsson saknas det stöd för att göra undantag från produktansvar på grunden att 

skadeståndskrav skulle kunna göras gällande mot någon annan men på kontraktsrättslig grund 

i hamnkranfallet.99 Det medför att även om det föreligger ett slags avtalsförhållande mellan 

Årnäs och Bravida, och frågan om skadestånd därmed skall bedömas enligt allmänna 

skadeståndsrättsliga principer i kontraktsförhållanden, skulle ett produktansvar kunna 

aktualiseras vid sidan om avtalsförhållandet. I hamnkranfallet kunde emellertid ett 

produktansvar aktualiseras vid sidan av de kontraktsrättsliga reglerna p g a att 

svarandebolaget varit försumligt i kontrollen av överlastindikatorn som hade utgjort en 

väsentlig säkerhetsanordning i kranen och att fel i dess konstruktion hade inneburit en 

betydande risk för både personskada och omfattande sakskada. Det handlar således om ett 

kontrollansvar över väsentlig säkerhetsanordning. I Bravidadomen skulle man kunna 

argumentera för att Bravida har brustit i sitt kontrollansvar när det underlät att utföra 

provtryckning av vattenledningarna, å andra sidan tog Årnäs byggnaden i bruk utan att 

anläggningen hade provtryckts. Nästa fråga blir då om fogen som saknade erforderlig lödning 

verkligen kan anses utgöra en väsentlig säkerhetsanordning. 

 

Jag anser det vara tveksamt om det går att se lödningen av rörledningsfogen som en väsentlig 

säkerhetsanordning. Givetvis är en korrekt lödning av fogen nödvändig för att vatten inte skall 

läcka ut och orsaka ytterligare skador på byggnaden, men frågan är om det verkligen hade 

inneburit en betydande risk för både personskada och omfattande sakskada som krävdes i 

hamnkranfallet. Som redan konstaterats orsakade den uteblivna lödningen läckage som i sin 

tur orsakade, åtminstone ekonomiskt, omfattande vattenskador på Årnäs fastighet som var 

föremål för entreprenaden. Det är emellertid mycket tveksamt om den uteblivna lödningen 

skulle medföra betydande risk för personskada. Det är givetvis svårt att bedöma med facit i 

hand, det ter sig inte som att någon person varken har kommit eller riskerat att komma till 

                                                 
99 NJA 1986 s 712 
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skada. Analogivis med kranhamnfallet är således inte rekvisiten för att produktansvar skall 

kunna aktualiseras vid sidan av de kontraktsrättsliga reglerna uppfyllda för vattenskadorna i 

Bravidadomen. 

 

Inte heller skulle Bravida kunna hållas ansvarigt för sitt vårdslösa agerande med stöd av 

allmänna principer för produktansvar. Som tidigare nämnts omfattas inte tjänster av PALs 

tillämpningsområde. Visserligen är inte PAL direkt tillämplig på förhållandet mellan Årnäs 

och Bravida, som båda utgör näringsidkare, men man bör ändå kunna dra någon parallell till 

ett sådant förhållande.  

 

6.6 Konkurrerande ansvarsgrunder 

Ibland kan en skadelidande synas ha rätt att grunda sitt anspråk både på köprättslig och 

utomobligatorisk grund. Det föreligger då konkurrerande ansvarsgrunder. Normalt sett är de 

köprättsliga reglerna förmånligare än de utomobligatoriska för den skadelidande.100
 Det finns 

dock situationer där det är mer förmånligt att åberopa de utomobligatoriska reglerna. Ett 

exempel på en sådan situation är när det finns en ansvarsbegränsning i avtalet. Om talan i ett 

sådant fall skulle grundas på en regel i kontraktet riskerar den skadelidande att inte få 

ersättning för hela sin förlust. Om förlusten överstiger begränsningsbeloppet är det därför mer 

fördelaktigt för den skadelidande att grunda sin talan på de utomobligatoriska 

skadeståndsreglerna.  

 

Frågan är om den skadelidande kan välja vilka regler han vill grunda sin talan på. Skulle båda 

möjligheterna leda till samma resultat får problemet ingen reell betydelse, t ex när en 

skadevållare har agerat grovt vårdslöst, vilket har medfört att avtalade ansvarsbegränsningar 

kan ha fallit bort, så att den skadelidande kan utfå ersättning för hela sin förlust från 

skadevållaren, precis som om utomobligatoriska regler hade tillämpats. Angående 

möjligheten för den skadelidande att välja grund för ersättningsskyldighet är rättsläget inte 

helt klart.101 Det finns emellertid rättspraxis som talar för att sådana avtalsbestämmelser som 

begränsar ansvaret mellan parterna skall ges exklusiv verkan, d v s att om parterna har 

upprättat ett avtal skall det gälla före andra regler.102  
 
                                                 
100 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, kap 8, Hellner/Johansson, Skadeståndsrätt s 89 f 
101 Enligt Hellner torde huvudregeln i svensk rätt vara att den skadelidande inte har rätt att åberopa 
utomobligatoriska regler i stället för kontraktsrättsliga därför att detta är fördelaktigare för honom. 
102 NJA 1949 s 289, NJA 1951 s 656  
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Det köprättsliga ansvaret skiljer sig i flera hänseenden från det utomobligatoriska ansvaret. 

Hur kravet kvalificeras kan därför få stor betydelse för både byggherren och 

underentreprenören eftersom olika rättsverkningar uppnås. Det finns såväl generella som 

specifika skillnader beroende av vad det underliggande avtalet stadgar. När det gäller de 

generella skillnaderna är det främst möjligheten att utfå ersättning för ren förmögenhetsskada 

som blir starkt begränsad om utomobligatoriska regler åberopas eftersom det då krävs att 

skadan orsakats genom brott för att skadeståndsskyldighet skall kunna aktualiseras103. 

Ytterligare en skillnad är påföljderna till kontraktsbrottet. Enligt de köprättsliga reglerna kan, 

som tidigare nämnts, flera olika påföljder aktualiseras vid kontraktsbrott medan 

utomobligatoriska regler endast föreskriver skadeståndsskyldighet. Det är också rent generellt 

lättare för en köpare, eller i det här fallet en byggherre, att få sina anspråk tillgodosedda om de 

kvalificeras som köprättsliga eftersom ansvaret i en kontraktsrelation normalt är strängare. 

Dessutom är det den skadelidande som har bevisbördan för att skadevållaren förfarit culpöst i 

utomobligatoriska förhållanden.  

 

De flesta argumenten talar således för att de köprättsliga reglerna borde tillämpas vid 

eventuella konkurrerande ansvarsgrunder om syftet med påföljden är att hålla den 

skadelidande skadelös. De köprättsliga reglerna ligger närmare till hands och återspeglar ofta 

parternas slutliga riskfördelning. 

 
 

                                                 
103 2 kap 4 § SkL 
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8. SLUTSATSER 
Det går att argumentera såväl för som emot att Länsförsäkringar, som övertagit Årnäs rätt till 

eventuell ersättning för vattenskadan, skulle ges rätt att utfå ersättning från Bravida för aktuell 

skada.  

 

När det gäller Länsförsäkringars grund om kontraktsrättsligt skadeståndsansvar för Bravida 

krävs det att Årnäs och Bravida ingår i ett och samma avtalsförhållande för att den skall nå 

framgång. Det förelåg emellertid inte något direkt avtalsförhållande mellan Årnäs som 

byggherre och Bravida som underentreprenör, men eftersom det finns flera argument som 

talar för att det åtminstone förelåg något slags avtalsförhållande mellan parterna skulle det 

strida mot den välmotiverade huvudregeln i svensk rätt att en part i ett kontraktsförhållande 

ansvarar endast mot sin direkte medkontrahent och inte sin medkontrahents medkontrahent 

om ett hopp i kontraktskedjan tilläts. Undantag från huvudregeln skulle möjligen kunna göras 

när det föreligger processekonomiska skäl till att byggherren får hoppa i kontraktskedjan. Det 

förutsätter emellertid att byggherren även skulle ha kunnat utfå ersättning för skadan från 

generalentreprenören. Årnäs skulle således inte ha kunnat sätta sitt kontrakt med NCC åt 

sidan för att sedan rikta krav direkt mot Bravida.  

 

När det inte föreligger något direkt avtalsförhållande mellan parterna ter det sig som att det 

kontrakt, i Bravidadomen AB 72, som gäller mellan byggherren och generalentreprenören är 

det kontrakt som byggherren har att åberopa vid eventuella skadeståndsanspråk. 

Underentreprenören å sin sida kan, vid ett krav direkt från byggherren, åberopa 

ansvarsbegränsningar som återfinns såväl i kontraktet mellan sig och generalentreprenören 

som i kontraktet mellan generalentreprenören och byggherren. 

 

Eftersom Årnäs och Bravida ingick i ett och samma avtalsförhållande kunde inte Årnäs ges 

rätt att åsidosätta det förhållandet och kräva ersättning från Bravida på utomobligatorisk 

grund. Möjligen skulle en underentreprenör i samma situation kunna hållas ansvarig gentemot 

byggherren med stöd av allmänna principer för produktansvar. I Bravidadomen är det 

emellertid mycket tveksamt om det skulle gå att aktualisera ett slags produktansvar vid sidan 

av de kontraktsrättsliga reglerna. Det ter sig nämligen som om det krävs försumlighet vid en 

parts kontrollansvar av en väsentlig säkerhetsanordning och att fel i dess konstruktion innebär 
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omfattande risk för såväl personskada som omfattande sakskada för att produktansvar skall 

aktualiseras. 

 

Vid konkurrerande ansvarsgrunder ter det sig som att kontrakträttsliga regler borde tillämpas. 

De köprättsliga reglerna ligger närmare till hands och återspeglar ofta parternas slutliga 

riskfördelning. 
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