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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund   

1.1.1 Från transport till logistik 

”Det enda som är konstant är förändringen”. Med detta konstaterande inleder Timbros 

bolagsjurist sin artikel med rubriken ”logistikens tjänsteutveckling på kollisionskurs 

med traditionell mellanmansrätt”.1 Ovan nämnda citat är väldigt beskrivande för de 

senaste årens utveckling inom transportsektorn. 

 

Redan det traditionella transportavtalet utgör något av en särkonstruktion jämfört med 

det traditionella förmögenhetsrättsliga avtalet. Förvisso är det inte otänkbart att det, vid 

leverans av gods mellan en säljare och en köpare, avtalas om att någon av parterna skall 

ombesörja transporten. Det vanliga är dock att en transportör anlitas för att ombesörja 

transporten. Därvid uppstår den för transporträtten i det närmaste grundläggande 

trepartsmodellen med en avsändare, en transportör och en mottagare.2 Redan på detta, 

förhållandevis okomplicerade, stadium väcks frågan, vilken också kommer att vara en 

av frågorna som belyses i detta arbete, nämligen under vilka förutsättningar den part, 

vanligen köparen av varan, vilken inte står i direkt obligationsrättsligt förhållande till 

transportören, anses vara part i avtalet mellan säljaren och transportören och under vilka 

förutsättningar köparen kan rikta skadeståndsanspråk mot transportören. 

  

Modell 1. 

Köpeavtal    

       

       

 Transportavtal  Avtal saknas 

 

  

Under senare år har utvecklingen gått mot en allt mer komplex avtalsbild vad gäller 

transport- och speditionstjänster. Många av de transportföretag som tidigare erbjöd 

transporttjänster erbjuder idag även andra tjänster såsom ompaketering, lagring, 

prismärkning, montering mm och nya begrepp som tredjepartslogistik och 

fjärdepartslogistik har dykt upp som termer för att beteckna de nya formerna av 

                                                           
1 Moberg s. 57. 
2 Grönfors s. 19. (1989) 

Säljare Köpare 

Transportör 
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samarbete mellan parterna. Utvecklingen skall ses mot bakgrund av främst ett 

effektivitetstänkande som fått den traditionella köparen av transporttjänster att 

efterfråga helhetslösningar där logistikern, förutom transporten, även ombesörjer ovan 

nämnda tjänster. De mest framträdande ekonomiska incitamenten för en tjänsteköpare, 

av den här typen av logistiklösningar, torde vara viljan att renodla sin verksamhet, 

förenkla företagets avtalsstruktur, sprida sina risker, samt tillgå specialkompetens inom 

logistikområdet. Det blir även allt vanligare att tjänsteköparen efterfrågar ett mer 

varaktigt samarbete med logistikern snarare än enstaka transporttjänster. 

  

Modell 2. 

     Logistiskt aktivitetsschema 
      montering     paketering     märkning    lagring     lastning     transport        

  
               Endast Avtal NSAB Transportlagstiftning 

 Logistikerns       Logistikerns 

 första kontakt       sista kontakt 

  
             Logistikavtalet 
 

 

1.1.2 Nya krav- gamla rättsregler  

I takt med att avtalsstrukturerna blir alltmer mångfacetterade uppstår även ett flertal 

olika rättsfrågor. Vilken ställning intar logistikern gentemot tjänsteköparen? Logistikern 

har ibland betecknats som en ”mellanmansrättens kameleont” och det torde vara mycket 

svårt att formulera en generell syn på logistikerns rättsliga position. Om ”förhållandet” 

mellan tjänsteköparen och logistikern är att betrakta som ett kommissionsavtal, 

agentavtal, fullmaktsförhållande, eller tom. som ett  bolagsförhållande är att avgöra 

utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Utöver de rent mellanmansrättsliga 

frågorna väcker logistikavtalet även frågor av sakrättslig karaktär3. 

 

Den tredje, och möjligen viktigaste, dimensionen är de nationella och internationella 

regler som finns angående själva transporten. Förflyttningen av godset från avsändaren 

till mottagaren dvs. transporten torde, utvecklingen av kringtjänster till trots, vara en 

central del av logistikerns åtagande. Vad gäller transportåtagandet torde det även 

                                                           
3 Se tex. Maksinen K. Tredjepartslogistik ur ett sakrättsligt perspektiv.  

Säljare Köpare 
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förekomma avtal där transportåtagandet inte är av lika framträdande betydelse.4 De 

transporträttsliga reglerna är i regel icke dispositiva och utgör således en begränsande 

faktor vad gäller utformningen av avtal parterna emellan. 

 

1.1.3 Förhållandet mellan produktköparen och logistikern 

Jag har ovan beskrivit några av de frågeställningar som uppkommer i rättsförhållandet 

mellan produktsäljaren (dvs. köparen av logistiktjänsten) och logistikern. Någon mer 

detaljerad utredning angående rättsförhållandet mellan produktsäljaren och logistikern 

kommer inte att göras utan jag stannar vid konstaterandet att dessa parter står i 

obligationsrättsligt förhållande till varandra. Mellan logistikern och produktköparen 

saknas i regel något avtal. Inte desto mindre kan det falla sig så att produktköparen har 

ett anspråk mot logistikern i vissa fall. 

   

En i detta sammanhang särskilt intressant fråga, vilken också kommer att vara 

huvudfrågan i denna uppsats, är i vilken mån logistikern svarar för skador på 

produktköparens egendom i anledning av logistikavtalet främst med avseende på 

produktansvar för bearbetade och levererade produkter. Med produktskada avses 

”skada som en levererad vara orsakar på annat än varan”5 och problematiken kan 

illustreras med följande exempel: 

 

En logistiker har i uppdrag att slutmontera, förpacka och slutligen leverera, dvs. transportera, 

en komponent som skall infogas av produktköparen i en större maskin. Komponenten 

slutmonteras felaktigt av logistikern och skada uppstår på maskinen vari komponenten infogats. 

 

En logistiker har i uppdrag att blanda och transportera en viss kemikalie till produktköparen. 

Under transporten sammanblandas kemikalien med annan kemikalie och orsakar, genom sin 

felaktiga sammansättning, skada på mottagarens egendom. 

 

Hur fördelas produktansvaret mellan produktsäljaren och logistikern? Hur påverkas 

bedömningen av det faktum att logistikern, inom ramen för samarbetet, uppträder i olika 

skepnader? Transporten är, som framhållits ovan, en ofrånkomlig del av logistikavtalet, 

                                                           
4 Moberg s. 57ff. 
5 Bengtsson och Ullman s. 11. 
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vilket tycks leda fram till frågan hur gränsdragningen skall göras, även mellan 

transportskada och produktskada. 

 

Mot det ovan sagda är det av särskilt intresse att studera hur logistikerns eventuella 

produktansvar påverkas av de ansvarsbegränsningar som finns stadgade, i såväl 

transportlagstiftningen som standardavtalen, när det gäller transportörens ansvar, liksom 

de principer som gäller för ansvarsfördelningen mellan en produktsäljare och dennes 

kontraktsmedhjälpare.  

 

 

1.2 Problemformulering 

Hur skall fördelningen av produktansvar göras mellan logistikern och produktsäljaren, 

med avseende på anspråk på ersättning för sakskada, till följd av logistikerns 

skadevållande genom fel eller försummelse vid utförandet av logistikuppdraget? Hur 

förhåller sig logistikerns eventuella skadeståndsansvar för skada på produktköparens 

egendom (produktansvar) till de i transporträtten stadgade begränsningsreglerna 

avseende transportörens skadeståndsansvar? 

  

 

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa den juridiska komplexitet som döljer sig bakom 

ett modernt logistikavtal, med särskilt avseende på det nätverk av normer och rättsregler 

som omgärdar logistikavtalet, samt att, mot angivna bakgrund, analysera hur 

ansvarsfördelningen skall göras mellan logistikern och produktsäljaren, när det gäller 

hos produktköparen orsakad produktskada. Syftet är även att klargöra gränssnittet 

mellan produktskada och transportskada. 

 

 

1.3.1 Målgrupp 

Denna uppsats riktar sig främst till jurister och ekonomer verksamma inom transport- 

och logistikområdet. 
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1.4 Avgränsningar 

Vid hanteringen av frågor om ansvar för skada infinner sig, som en naturlig följd, olika 

försäkringsrättsliga frågor. Detaljerade försäkringsfrågor kommer dock inte att beröras i 

uppsatsen. Detta hindar dock inte att jag belyser vissa problemställningar mot bakgrund 

av vissa försäkringsrättsliga överväganden. Vidare kommer uppsatsen att ha fokus på 

sakskador som orsakats av skadebringande egenskaper hos det levererade godset 

(produktskador).6 

 
Logistikerns ansvar för sakskada på den levererade egendomen, dvs. skador inom 

leveransgränsen7, samt skador på konsumentegendom, orsakade av den levererade 

varan, behandlas ej. Avtal av typen fjärdepartslogistikavtal8, dvs. avtal där logistikern 

uppträder närmast som en förmedlare av logistiktjänster, behandlas ej. Jag behandlar 

således de situationer där logistikern själv, på ett eller annat sätt, tar befattning med 

produkten. Frågan om lagvals- och forumregler för tvister angående skadeståndskrav 

vid internationella logistikavtal behandlas ej i denna uppsats. Vidare kommer jag inte att 

beröra frågan om gränsdragningar när det gäller tillämpning av de speciella regler om 

preskription som gäller vid framförande av anspråk mot transportören. 

 

 

1.5 Metod 

1.5.1 Något om juridisk systematik och teoribildning 

Frågan om juridisk systematik tror jag i många avseenden är avgörande för den 

vetenskapliga rapportens tillgänglighet. När det gäller frågan om val av angreppsvinklar 

och metodval, vid angrepp på ett juridisk problem, känner jag stor sympati för Taxells 

åsikt att metodvalet är avhängigt den enskilde forskarens personliga preferenser och 

någon enhetlighet eller ”bästa metod” går inte, och är inte ens önskvärd, att finna.9 Det 

avgörande härvid är inte, enligt min uppfattning, vilken systematisk utgångspunkt som 

tas utan snarare författarens medvetenhet om olika metodologiska utgångspunkter samt 

förmåga att i det löpande arbetet kontinuerligt följa den valda metoden. Centralt för 

rättsvetenskapsmannens förutsättningar att härvid vara framgångsrik torde vara att, på 

                                                           
6 Dufwa s. 7.  
7 Ullman s. 55 ff. 
8 Se kap 2.2. nedan angående användningen av begreppet. 
9 Taxell s. 9. 
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ett relativt tidigt stadium av arbetet, reflektera över förhållningssättet till metodfrågor i 

allmänhet och teoribegreppet i synnerhet.  
 
Skäl till att, i den vetenskapliga rapporten, sträva efter att uppnå en grad av 

teoribildning är att ge en generell giltighet åt resultatet, dvs. att infoga resultatet i en 

teoretisk ram.10 Detta torde vara av särskild vikt när det gäller snävt avgränsade 

rättsfrågor. Teorier om rättssystemet som sådant (teorier på systemnivå), teorier om 

innehållet i rättsreglerna (positivrättsliga teorier), samt teorier hämtade från andra 

vetenskapliga områden (utomrättsliga teorier) identifieras av Sandgren som olika 

nyanser av begreppet teori.11 Inom den senare kategorin ryms en analys av rättssystemet 

och dess utveckling såväl de lege lata som de lege ferenda mot bakgrund av tex. 

utvecklingen inom en viss samhällssektor.  

 

Den starkt dynamiska utvecklingen inom transport- och logistiksektorn kommer därmed 

att utgöra ett ”teoretiskt ankare” för denna uppsats och det är mot bakgrund av detta 

ankare som de mer preciserade rättsfrågorna kommer att analyseras. Dock vill jag 

poängtera att denna utgångspunkt inte skall ses som en isolerad och allenarådande 

företeelse och uppsatsen kommer även att ha ett betydande positivrättsligt inslag. 

 

 

1.5.2 Synen på avtalet och rättskällorna 

Frågor om avtalsbildning och dess förutsättningar är centrala för logistikförhållandet 

och det är på sin plats att, i detta metodkapitel, redogöra för vissa teoretiska 

utgångspunkter när det gäller synen på avtalet samt vissa härtill hörande 

tolkningsfrågor. Taxell redovisar två olika utgångspunkter, för den avtalsrättsliga 

metodiken, där den första utgångspunkten innebär att avtalsrätten analyseras endast 

mot, för avtalen, specifika normer och fakta. Avtalskonflikterna angrips endast med 

intressen, motiv och syften hämtade från avtalsrättens område. Utgångspunkt två, vilken 

förordas av Taxell, medför dock ett vidare synsätt där avtalet ses som en företeelse som 

står under påverkan av inte bara rättsnormer hämtade från avtalsrättens område utan 

även av värden och fakta givna av samhället.12  

 

                                                           
10 Sandgren s. 300. 
11 Sandgren s. 298, 299. 
12 Taxell s. 12. 
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Vid en applicering av Taxells resonemang på förhållandet mellan tjänsteköparen, 

logistikern och produktköparen får vi en deduktivt skapad ”normkarta”, dvs. en väv av 

normer som inte bara begränsas till avtals- och transporträtten, och därtill hörande 

tolkningsprinciper, utan även värden hämtade från samhället i övrigt. Därmed får även 

etiska begrepp som lojalitet, plikt och tillit relevans som giltiga beståndsdelar av den 

juridiska argumentationen.13 

 

Förutom svensk rätt och svenska rättskällor kommer jag i uppsatsen att belysa ett 

brittiskt- respektive ett danskt rättsfall. Båda dessa rättsfall är dock avgöranden enligt 

den så kallade CMR-konventionen, Convention relative au contract de transport 

international de marchandises par route, vilken är den internationella motsvarigheten 

till, och förebild för, Lag 1974:610 om inrikes vägtransport.14     

 

 

1.5.3 Intressestyrd metod 

Metoden för detta arbete kommer även att ta sin utgångspunkt från de partsintressen 

som kan identifieras i dagens logistikavtal och hur dessa förhåller sig till de 

intresseövervägningar som konstituerat den för området gällande lagstiftningen, särskilt 

med avseende på avtalens utformning för fördelning av ansvarsrisker vid skadad 

egendom. Jag kommer även att sträva efter att identifiera de olika intressenas 

samverkan och i vilken mån de ”nya” avtalsmodellerna kan sammanföra, i sig, 

motstridiga intressen. 

   

Till frågan om partsintressena vill jag även knyta begreppet behov. Vilket behov har 

aktörerna av att en viss rättsfråga klarläggs? Finns det över huvudtaget något behov av 

att, mot bakgrund av de identifierade intressena, identifiera en gemensamt gällande 

handlingsregel eller kan det helt överlåtas åt aktörerna att själva göra upp den ”juridiska 

spelplanen”.  

 

En sammanvägning av de identifierade intressena och den identifierade ”gällande 

rätten” skapar förutsättningar för besvarandet av frågan huruvida rättsreglerna stämmer 

                                                           
13 Holm s. 24 ff. särskilt s. 28. Angående frågan om obligationsrätten som ett autonomt system. 
14 Stöth s. 63. 
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överens med marknadsaktörernas intressen och behov när det gäller lagstiftningen på 

området.  

 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med en inventering av de begrepp som är centrala för uppsatsen. 

Logistikområdet innehåller ett antal begrepp varav flertalet är hämtade från 

företagsekonomin, och någon motsvarande juridisk begreppsapparat finns normalt inte 

att tillgå. Därtill kommer att det råder delade meningar om vissa begrepps egentliga 

innebörd. 

  

Därefter kommer logistikavtalets konstruktion att beskrivas, dels i syfte att fördjupa 

läsarens förståelse för rättsområdets komplexitet, dels i syfte att ge läsaren en överblick 

över logistikens ”rättsliga karta”. Här kommer särskild vikt att läggas vid att skapa en 

förståelse för trepartskonstruktionens funktion och relevans, samt de juridiska 

komplikationer den för med sig. Uppsatsen kommer i denna del att vara huvudsakligen 

deskriptiv.  

Intresseinventering, vad avser de i partsförhållandet ingående parternas intressen, sker 

forlöpande i uppsatsen. 

 

 I det följande sker en belysning av problematiken kring tredje mans rätt att rikta 

direktkrav/inträda i avtalsförhållanden som direktkravsrätten framställts i svensk rätt. 

Uppsatsen behandlar slutligen frågan om produktansvar samt förhållandet mellan dessa 

regler och de köprättsliga reglerna samt de begränsningsregler som ställs upp genom 

den transporträttsliga lagstiftningen när det gäller en transportörs skadeståndsansvar. 

 

 

1.7 Uppsatsens relevans och aktualitet 

Marknadsutvecklingen på logistik- och transportmarknaden har varit, vilket framhållits 

inledningsvis, mycket dynamisk under senare år. Detta har gett upphov till ett antal 

arbeten som på olika sätt beskriver olika problematiska frågor i samband härmed. 

Aarsheim15 behandlar direktkravsproblematiken utifrån 3PL-samarbeten generellt. Även 

                                                           
15 Aarsheim Examensarbete, Lunds universitet 2003. 
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Knoblock16 behandlar direktkravet med utgångspunkt från en fjärdepartslogistikers 

ansvar för tjänster utförda i köparens lokaler.  

 

Frågan om transportörens ansvar för skada orsakad på produktköparens egendom har 

varit föremål för bedömning av hovrätten i mål T 42 44- 02. I målet, vilket överklagats 

till HD,17 aktualiseras ett antal rättsfrågor med anledning av transportörens rätt att 

begränsa sitt ansvar, för vållande av skada, för vilka kommer att redogöras i uppsatsen. I 

denna uppsats väljer jag dock att belysa frågorna från logistikerperspektivet, vilket 

skiljer sig från det rena ”transportörperspektivet” genom att logistikern normalt utför en 

betydligt mer omfattande behandling av varan/godset än den ”rena” transportören. 

Därmed ökar frågeställningarnas komplexitet ytterligare och uppsatsen bibehåller 

”giltighet” även om rättsfrågorna, utifrån det ”rena transportörsperspektivet” skulle 

besvaras av HD i ovan nämnda fall.  

Förutom ovan anförda arbeten, respektive rättsfall, pågår ett större arbete av Jacob 

Heidbrink, i form av en doktorsavhandling, främst avseende frågan om ett enhetligt 

ansvarssystem för logistikuppdrag.18       

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
16 Knoblock s. 86. Exkluderar uttryckligen produktansvaret. 
17 HD mål nummer T5180-04. Frågan om prövningstillstånd ännu ej behandlad. 
18 Heidbrink. Pågående doktorsavhandling vid Stockholms universitet. 
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2 Begreppsanvändning och definitioner 

Syftet med detta kapitel är att ge en introduktion till de begrepp som jag använder i 

uppsatsen samt att tydligt ange, för de fall där det finns flera definitioner av ett begrepp, 

vilken definition ett särskilt begrepp som jag använder mig av. Begreppens betydelse är 

inte självklar och syftet med detta kapitel är att underlätta såväl förståelse för- som 

kritik emot-  framställningen. 

 

 

2.1 Centrala begrepp 

Logistik; Logistikbegreppet har blivit ett allt vanligare begrepp och har enligt vissa 

utsatts för viss begreppsinflation under senare år.19 Ordet logistik betyder ”läran om 

materialflöden” och kan beteckna ”organisation av transporter och varudistribution”. 

Logistikbegreppet omfattar materialflöden såväl inom gränserna för en viss 

organisation, som flöden mellan organisationer.  

 

Tredjepartslogistik; Begreppet tredjepartslogistik har medfört viss diskussion när det 

gäller begreppets verkliga innebörd20. Jag kommer dock inte att redogöra för den härvid 

förda diskussionen utan endast konstatera att en definition av tredjepartslogistik, och 

den definition som jag tänker använda mig av i denna uppsats, är den som definierats i 

EU-projektet Protrans (2000): 

 Third-party logistics (3PL) are activities carried out by an external company on behalf of a 

shipper and consisting of at least the provision of and management of multiple logistics 

services. These activities are offered in an integrated way, not on a stand-alone basis. The co-

operation between the shipper and the external company is an intended continuous 

relationship.21 Förkortningen 3-PL förekommer i uppsatsen. 

 

Fjärdepartslogistik; Även begreppet fjärdepartslogistik förekommer i viss utsträckning 

och det har hävdats att detta begrepp egentligen betyder samma sak som 

tredjepartslogistik.22 Begreppet förekommer i Sverige som ett varumärkesskyddat 

                                                           
19 Stöth s. 113. 
20 Se Knoblock, Aarsheim och Maksinen för en redogörelse av begreppets olika innebörd.  
21 https://infoweb.unit.liu.se/eki/logistik/research/tpl/tpl-begrepp 
22 https://infoweb.unit.liu.se/eki/logistik/research/tpl/tpl-begrepp 
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begrepp23 och används av en aktör som agerar som mäklare/förmedlare av 

logistiktjänster. 

 

Tjänsteköparen; Med tjänsteköparen avser jag logistikerns kontraktsrättsliga motpart, 

dvs. köparen av logistiktjänsten, vilket vanligtvis är säljaren/producenten av varan eller 

produkten.  

 

Produktköparen; Som produktköpare betecknar jag den som genom köp/leveransavtal 

är obligationsrättslig motpart till produktsäljaren. Jag utgår ifrån att produktköparen 

även är den som mottar produkten av logistikern. Produktköparen står normalt inte 

obligationsrättsligt förhållande till logistikern. Det är således produktköparens ställning, 

när det gäller skada på produktköparens egendom orsakad av logistikern, som är av stort 

intresse för denna uppsats. 

 

Begreppet spedition; Även begreppet spedition har i doktrinen förorsakat viss 

diskussion. Uttrycket synes vara hämtat från den tyska transporträtten, där det 

definierats som ”avtal vari någon åtar sig att i eget namn men för annans räkning 

ombesörja varuförsändelser”.24 Begreppet speditör förekommer inte i 

transportlagstiftningen, men väl i NSAB, där ett antal tjänster återges som möjliga 

atypiska speditionstjänster.25  

 

Huvudtjänster och kringtjänster; Beteckningen huvud- /kringtjänster används ibland 

för att beteckna olika beståndsdelar eller moment i ett logistikavtal. Huruvida en sådan 

uppdelning är ändamålsenlig eller ens möjlig i praktiken kommer jag att återkomma till 

i den fortsatta framställningen. Med huvudtjänst, eller kärntjänst, avses normalt 

logistikerns transportåtagande.26 Med kringtjänster avses således motsatsvis de tjänster 

som utgör komplement till huvudåtagandet exempelvis packning, prismärkning, 

montering mm. Som ett tredje begrepp förekommer även mervärdestjänster.27  Dessa 

tjänster skulle i så fall vara vissa av logistikern utförda tjänster som innebär att godsets 

värde ökar genom någon slags förädling. En möjlig uppdelning skulle även vara att å 

                                                           
23 Se Knoblock s.80 ff. 
24 Ramberg s. 7. (1983) 
25 Se kap 3.4.2 nedan. 
26 Aarsheim s 58. Se även Heidbrink s. 48. för kritik av detta synsätt. 
27 Begreppet används bla. av Knoblock se s. 95. 
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den ena sidan ta de tjänster som är direkt hänförliga till godsets beskaffenhet för sig, 

och å den andra sidan ställa de tjänster som har med godsets flöde, dvs. godsets rörelse 

eller avsaknad av densamma,28 att göra. I uppsatsen kommer jag att använda begreppen 

med ovan beskrivna innebörd, varvid jag använder kringtjänster synonymt med 

mervärdestjänster. 

 

Skada inom- respektive utom leveransgränsen; Med skada inom leveransgränsen avses 

två olika skadetyper. För det första rör det sig om skador direkt på det levererade 

godset, dvs. fel i den levererade varan. Dessutom avses, för det andra, skada på annan 

produkt, men inom samma leverans, som orsakats av den felaktiga varan. Det kan tex. 

röra sig om att brand  uppstår till följd av elfel i en produkt, och att branden skadar den 

övriga leveransen.29  

När det sedan gäller frågan om vad som avses med skador utanför leveransgränsen kan 

dessa skador karaktäriseras som skador på annat än det som omfattas av säljarens 

leveransåtagande, exempelvis skada på köparen tillhörig egendom eller personskada.30 

 

Produktansvar; Med produktansvar avses tillverkares, säljares eller annans ansvar för 

skada orsakad genom godsets (produktens) skadebringande egenskaper.31 

 

Kontraktsmedhjälpare; Begreppet kontraktsmedhjälpare används i de fall där 

logistikern, till följd av logistikavtalet, befattar sig med produkten på annat sätt än som 

transportör eller speditör, tex. vid utförande av vissa kringtjänster som montering eller 

annan bearbetning av produkten.  

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
28 Tex. lagring av gods. 
29 Ullman s. 56. 
30 Ullman s. 58. 
31 Dufwa s. 7. Kursivering inom parentes gjord av mig.  
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3. Logistikavtalet 

Karaktäristiskt för logistikavtalet torde vara att det, jämfört med ett renodlat transport 

och speditionsavtal, är betydligt mer omfattande.   

 

Jag har tidigare nämnt något om parternas incitament i samband med tredjepartslogistik. 

När det gäller produktsäljaren torde de kraftigaste incitamenten vara de ekonomiska 

effektivitetsöverväganden som ligger till grund för viljan att ingå avtal. Att utlokalisera 

lagerhållning, montering och inte minst transportfunktioner på en extern tredje part ger 

förutsättningar för att fokusera mer av företagets kraft på dess kärnverksamhet.32  

Mottagarens intresse kan delas upp i tre grundintressen, nämligen att varan levereras i 

rätt tid, till rätt plats och att den är av rätt beskaffenhet. Vad som jag också anser vara 

viktigt, och som nog kan identifieras som en fjärde punkt, är mottagarens möjlighet att 

enkelt se mot vem han kan rikta sina anspråk. 

 

Det sagda ska ses mot bakgrunden av att logistikern i många fall förmodligen, vid 

tidpunkten för köpeavtalets ingående, inte är synlig för produktköparen. 

Produktköparens utgångspunkt är köpeavtalet mellan honom och produktsäljaren och 

något större intresse för på vilket sätt varan kommer till honom eller vem av 

produktsäljaren och logistikern som utfört visst arbete på varan, är inte av intresse för 

produktköparen. Det viktiga är de, ovan nämnda, tre grundintressena och att det, för det 

fall att uppfyllelse i något avseende inte skulle ske, framstår som klart av vem 

produktköparen kan utkräva ansvar för den uppkomna skadan.  

 

Det beskrivna ”identifieringsintresset” skall ses mot intresset av att kunna kalkylera sitt 

risktagande och därmed beräkna behov, samt utformning, av olika försäkringslösningar 

dvs. att kunna utföra god Risk management.33     

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32 Jfr. SOU 2000:8 s. 18 ff. 
33 Ullman s. 25 ff. 



 18

3.1 Avtalets uppbyggnad 

Inledningsvis vill jag återigen framhålla svårigheten i att göra upp en generell modell 

för hur ett logistikavtal är uppbyggt. I anslutning till avtalets uppbyggnad vill jag dock 

diskutera ett antal för avtalet kritiska frågeställningar. 

 

 

3.1.2 Sambandet mellan köpeavtalet och logistikavtalet. 

Det är i sammanhanget viktigt att belysa sambandet mellan köpeavtalet och 

logistikavtalet. Vad det främst handlar om är att logistikavtalets uppfyllelse har en 

direkt påverkan på köpeavtalets uppfyllelse. Det är därför av vikt att avtalen samordnas 

när det gäller riskövergång och ansvarsbestämmelser. Ansvarsfrågan kan konstrueras 

antingen genom ett ”kedjesystem” där respektive part svarar för sin anlitade part osv., 

eller som ett ”avtalsnät” där avtalet betraktas som ett flerpartsavtal. I det senare fallet 

skulle således anspråk kunna riktas av köparen direkt mot säljarens medhjälpare (det 

vill säga logistikern).34  

 

Ansvarsfrågan är även beroende av tidpunkten för övergången av risken för varan. För 

köparen är det angeläget att, i de fall säljaren inte svarar för hela transporten, ett skydd 

för godset finns även då godset inte befinner sig inom köparens kontrollsfär. I detta fall 

ter sig den avtalsrättsliga konstruktionen främst som ett ”avtalsnät” där köparen kan 

göra anspråk gällande direkt mot transportören.35 

  

 

3.2 Logistikavtalet i förhållande till NSAB 2000 

3.2.1 Inledning  
Jag har inledningsvis beskrivit logistikavtalet som en komplex konstruktion där många 

olika rättsregler samspelar. Jag kommer i detta avsnitt att fördjupa resonemanget något i 

denna fråga när det gäller logistikavtalet i förhållande till NSAB 2000.  

 
 
3.2.2 NSAB 2000 

Nordiskt speditörsförbunds allmänna bestämmelser 2000, vanligen förkortat NSAB 

2000, är ett av de vanligast förekommande standardavtalen på den svenska transport- 

                                                           
34 Knoblock s. 94. Med hänvisning till Hellner s. 131 ff. (1996) 
35 Se diskussionen nedan samt jfr SjöL 13.24. 
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och speditionsmarknaden och utgör ett s.k. agreed document. Detta innebär att avtalet är  

framtaget genom förhandlingar mellan speditörernas respektive transportköparnas 

branschorganisationer.36 NSAB blir avtalsinnehåll antingen genom en direkt hänvisning 

i avtalet mellan parterna eller genom att speditören regelmässigt hänvisar till dem. 

NSAB:s främsta syfte är att utgöra ett komplement till transportlagstiftningen och att så 

att säga ”fylla igen luckorna” där reglering saknas i transportlagstiftningen, exempelvis 

reglerar NSAB ansvaret vid utförandet av tjänster som har ett medelbart samband med 

transporten.37 Trots att NSAB har en vidare reglering än transportlagstiftningen, med 

avseende på tjänster utan omedelbart samband med transporten, torde avtalet inte vara 

så omfattande att det även inbegriper alla de kringtjänster som kan omfattas av ett 

logistikavtal.38  

 

Av 2§ NSAB framgår att tjänster som tex. förtullning och märkning av gods, 

dokumentation, biträdande vid betalning etc. omfattas av avtalet. Att märka är att denna 

uppräkning inte är fullständig39 utan endast utgör en exemplifiering, varvid frågan 

uppstår i vilken mån NSAB kan tillämpas även på de logistiktjänster som betecknas 

som kringtjänster. Kravet för att tjänsterna skall anses falla under 2§ NSAB är, enligt 

Aarsheim , att ”ett nära och funktionellt samband” mellan kringtjänsterna och de i 

paragrafen uppräknade tjänsterna föreligger. Att vissa typiska logistiktjänster som 

montering inte nämns i NSAB, eller dess kommentar, pekar på att dessa tjänster inte 

avsetts innefattas av tjänstebegreppet i 2§.40   

 
 
3.3 Logistikavtalet i förhållande till transporträtten 

3.3.1 Inledning 

Det torde vara en ofrånkomlig utgångspunkt att avtal om logistik omfattar någon form 

av förflyttning av gods, dvs. transport sker från en position till en annan, även om detta 

moment utgör en mindre del av logistikerns åtagande41. Därmed aktualiseras ett batteri 

av såväl nationella som internationella transportregler vilka är av tvingande karaktär. 

Jag kommer i denna uppsats främst att utgå från Lagen om inrikes vägtransport (SFS 

                                                           
36 Stöth s. 79. 
37 Stöth s. 80, samt NSAB 2§. 
38 Jfr Heidbrink s. 46 ff. 
39 Aarsheim s. 50. 
40 Aarsheim s. 50. 
41 Se begreppsdefinitionen i kap. 2 ovan. ”Flöde” torde syfta på någon form av rörelse. 
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1974: 610), i det följande förkortad VTL, och i viss mån dess internationella 

motsvarighet CMR-konventionen, som transporträttslig bakgrundsrätt. 

  

 

3.3.2 Tillämpningsområdet för VTL  

Någon förklaring till, eller definition av, begreppet transport finns inte i VTL. Enligt 1§ 

VTL är lagen tillämplig på ”avtal om godsbefordran”. Av förarbetena framgår att lagen 

inte är tillämplig i de fall där godstransporten är sekundär i förhållande till avtalets 

huvudsyfte, exempelvis när vissa transporter sker inom ramen för andra avtal, eller i de 

fall där gods medförs av personer vid personbefordran42. För bedömningen av huruvida 

avtal om godsbefordran föreligger eller ej saknar även godsets ekonomiska värde 

betydelse. Heidbrinks slutsats mot ovan beskrivna bakgrund tycks vara att det, för att 

VTL skall vara direkt tillämpligt på ett logistikavtal, skall framgå av avtalet hur 

transporten skall ske43. I övriga fall kan VTL endast anses vara indirekt tillämplig och 

Heidbrinks slutsats i detta hänseende är att endast den logistiker som avger löfte om 

visst transportsätt kan anses bunden av VTL. 

 

 

3.4 Gränsdragningen mellan huvud- och kringtjänster 

Huvudtjänster och kringtjänster (mervärdestjänster); behöver de, och kan de, skiljas åt? 

Jag har tidigare givit en kort förklaring till begreppen huvud- och kringtjänster. Frågan 

om gränsdragningen mellan huvud- och kringtjänster diskuteras av Heidbrink och är 

relevant för uppsatsen mot bakgrund av antagandet att det kan vara av betydelse för 

bedömningen av logistikerns produktskadeansvar om skadan har sitt ursprung i en 

huvud- eller kringtjänst. 

 

Men finns det någon egentlig relevans i att använda sig av en systematik där dessa 

tjänster skiljs åt? Att det, rent begreppsmässigt, synes vara två olika företeelser som 

åsyftas torde vara klart dvs. om något är en huvudtjänst finns det motsatsvis något som 

är att beteckna som en kringtjänst.44 Härvid uppstår den  problematiska frågan om 

vilken tjänst som är huvudåtagandet dvs. huvudtjänsten? Heidbrink resonerar i detta 

                                                           
42 Prop. 1974:33 s. 63. 
43 Heidbrink s. 53. 
44 Heidbrink s. 46. 
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avseende utifrån tidigare, inom näringen, hävdvunna begrepp, såsom ”spedition” och 

”transport”, och ställer frågan om dessa begrepp kan tjäna som instrument för 

avgränsning av tjänstebegreppet. Han pekar dock på det problematiska i att även dessa 

begrepp inte i sig innehåller några fasta punkter till hjälp att särskilja olika moment i ett 

logistikflöde. Exempelvis spänner speditionsbegreppet över såväl den korta definitionen 

i tyska Handelsgesetztsbuch, HGB, som de i NSAB 2§ uppräknade speditionstjänsterna 

och några tydliga gränssnitt torde vara svåra att dra. Heidbrinks slutsats är att såväl 

logistikerns som motpartens intresse är fokuserat på resultatet45 dvs., att godset lämnas 

ut på rätt plats, i rätt tid, och att det är av rätt beskaffenhet. Därmed saknar det, enligt 

Heidbrink, relevans till vilken ”del” av logistikerns åtagande som felet eller dröjsmålet 

är hänförligt. Det centrala är att en försening eller brist de facto har uppstått, dvs. att det 

mellan parterna avtalade resultatet inte har uppnåtts.46  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
45 Liknande resonemang förs även av lagstiftaren i förarbetena till VTL; se prop. 1974:33 s. 62. 
46 Heidbrink s. 49. 
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4. Logistikavtalets parter  

Framställningen, om synen på logistikavtalets parter, kommer i denna del att föras 

utifrån den debatt som förts i den transporträttsliga och avtalsrättsliga doktrinen om 

transportavtalet som ett trepartsavtal. Min bedömning är dock att det inte föreligger 

någon principiell skillnad mellan ett renodlat transportavtal och ett logistikavtal, med 

avseende på avtal om tredjepartslogistik, i frågan om trepartsförhållandet47 och således 

är det relevant att studera frågan med utgångspunkt från nämnda doktrin. Vad som 

främst är av intresse för denna uppsats är frågan om produktköparens ställning i 

förhållande till logistikern. Enligt Johansson kan produktköparens ställning analyseras 

utifrån flera olika utgångspunkter bl.a. succession av rättigheter, avtal till förmån för 

tredje man, eller trepartsavtal.48 Jag kommer i denna framställning först och främst att 

granska förutsättningarna för trepartsavtalet. 

 

 

4.1 Tredjemansavtal 

Med tredjemansavtal avses avtal mellan två parter genom vilket tredje man erhåller en 

självständig rätt gentemot någon av, eller båda, avtalsparterna.49 Tredje mans 

självständiga rätt medför dock inte att han anses vara part i avtalet i den betydelsen att 

han kan disponera över avtalet, med avseende på förmåga att ändra i avtalet, säga upp 

avtalet etc. Tredje mans rätt, enligt avtalet, är således avhängig vad som stipuleras 

mellan de avtalande parterna, exempelvis medför en återkallelse av avtalet, mellan de 

avtalande parterna, även att tredje mans rätt så att säga återkallas.50 För att tredje man 

skall kunna åberopa en självständig rätt enligt avtalet krävs bevis om att parterna avsett 

detta, vilket framgår av NJA 1956 s. 209.  

 

I nyss nämnda rättsfall hade en hyresrättsinnehavare, B, genom avtal med 

fastighetsägaren åtagit sig att betala förhöjda försäkringspremier som skulle kunna 

komma att drabba övriga hyresgäster i fastigheten till följd av hyresrättsinnehavarens 

bedrivande av brandfarlig verksamhet. Tvist uppkom huruvida hyresgästen T, som 

drabbats av premiehöjning, kunde göra anspråk gällande direkt mot B till följd av 

avtalet mellan B och fastighetsägaren. Högsta domstolen konstaterade att 

                                                           
47 Jfr avsnitt 1.1.1, modell 1. 
48 Johansson s. 2. 
49 Adlercreutz s. 139. 
50 Adlercreutz s. 140. 
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avtalsbestämmelsen, för sin tillämpning, inte förutsatte att anspråk kunde riktas mot 

fastighetsägaren, pga. dennes ansvar för hyresgästers användning av fastigheten, utan att 

betalningsåtagandet kunde åberopas direkt av enskild hyresgäst.51 

 

 

4.2 Synen på logistikavtalet som trepartsavtal 

Jag har i det inledande kapitlet presenterat en grafisk modell för att åskådliggöra 

förhållandet mellan produktsäljaren, produktköparen, och transportören. Vad detta 

kapitel handlar om är problemet som uppstår när dessa aktörer skall kvalificeras 

juridiskt.52  

Den principiella frågan är om avtalsverkningarna är begränsade till de avtalande 

parterna, vilket synes vara den grundläggande utgångspunkten i tex. avtalslagen, eller 

om avtalet kan anses innefatta även tredje part? Kritik mot ett strikt upprätthållande av 

principen om avtalsverkningarnas subjektiva begränsning har framförts av Grönfors och 

huvudargumentet härvid torde vara att den gamla bilden av avtalet som en 

tvåpartskonstruktion inte motsvarar kraven från dagens samhälle.53 Partsförhållandet 

beskrivs av Grönfors som att ”rättigheter och skyldigheter de tre inbördes och i 

förhållande till omvärlden är sammanvävda med varandra till ett helhetsmönster”. 54 

Även Johansson är av uppfattningen att transportavtalet, enligt såväl svensk som 

kontinentaleuropeisk rätt, är att betrakta som ett trepartsavtal och betonar härvid 

skillnaden mot den Anglosaxiska rätten55.  

 

Schelin tycks dock vara av en annan uppfattning i frågan och anför i sitt rättsutlåtande i 

målet T 4244-02 att mottagaren av godset inte kan anses vara part i avtalet och att det är 

den uppfattning som gäller internationellt.56 Enligt Schelin skulle detta senare synsätt 

ligga till grund för den i transportlagstiftningen självständiga rätten för mottagaren av 

godset gentemot fraktföraren när det gäller skador på godset57. En transporträttslig 

                                                           
51 Adlercreutz. s. 141. 
52 Grönfors s. 85 (1993)  
53 Grönfors s. 86. (1993) 
54 Grönfors s. 93. (1993) 
55 Johansson  s. 3.  
56 Schelin s. 3. (2004) 
57 Schelin s. 4. (2004) 
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reglering skulle vara överflödig om produktköparen skulle kunna göra 

inomkontraktuella anspråk gällande mot logistikern.58 

 

 

4.3 Institutet direktkrav 

Begreppet direktkrav har definierats som rätten för en borgenär att rikta sina anspråk 

direkt mot gäldenärens gäldenär.59 De intresseöverväganden som döljer sig bakom 

direktkravsinstitutet är bl.a. rättsekonomiska. Det anses som mer rättsekonomiskt riktigt 

att ansvaret dirigeras direkt till det slutliga subjektet för bärandet av ansvaret. Därmed 

kan ansvarsfrågan regleras snabbare genom att regresstalan i flera olika led undviks.60  

Tänkbara skäl kan även vara att produktsäljaren av olika anledningar inte bär något 

ansvar, tex. genom friskrivning, eller att produktsäljaren inte är tillgänglig för 

produktköparen på annat sätt som hindrar köparen att framställa sitt krav direkt mot 

säljaren. 

Mot det nyss sagda skall ställas intresset för gäldenärens gäldenär av att kunna förutse 

vidden av sitt åtagande, särskilt med avseende på risken att påföras ytterligare 

förpliktelser utöver vad denne åtagit sig i avtalet med sin kontraktspart.61  

  

 

4.3.1 Introduktion till direktkravsrätten  

Huvudregeln i svensk rätt är att inomkontraktuella anspråk endast kan göras mot 

anspråkshavarens medkontrahent i kontraktskedjan.62 Från denna regel finns dock ett 

antal undantag, särskilt på transporträttens område.63 Även rättspolitiska hänsyn har 

anförts, främst värdet av att skydda för avtalet utomstående personer som har särskilt 

intresse kopplat till uppfyllandet av avtalet, som en grund för avsteg från huvudregeln.64 

  

Ovan beskrivna problematik, applicerat på det i uppsatsen beskrivna förhållandet mellan 

produktsäljaren, produktköparen och logistikern, är av intresse mot bakgrund av frågan 

                                                           
58 Begreppen ”produktköparen” och logistikern används av mig för att upprätthålla begreppskonsekvens.  
59 Zackariasson s. 31. 
60 Grönfors s. 107. (1993) 
61 Aarsheim s. 57. 
62 Zackariasson s. 121. Jfr även 56§ Komml, samt vad som sagts ovan om avtalets subjektiva 
begränsning. 
63 Zackariasson s 152 ff. 
64 Knoblock s.104. Med vidare hänvisningar.  
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”under vilka förutsättningar produktköparen kan rikta anspråk direkt mot logistikern 

utan att behöva gå via produktsäljaren”?   

 

Frågan uppkommer vanligen då logistikern begår ett kontraktsbrott mot produktsäljaren, 

vilket leder till den senares kontraktsbrott även mot produktköparen.65 

 
 
4.3.2 Direktkrav i förhållande till transporträtten 

När det gäller rätten till direktkrav i det renodlade transportförhållandet har 

diskussionen främst förts utifrån rätten att rikta krav direkt mot någon av den 

kontraherande transportörens undertransportörer.66 Zackariassons slutsats är att 

undertransportörens ansvarighet, enligt VTL liksom enligt SjöL och LuftL, gentemot 

annan än sin medkontrahent endast kan göras gällande när transportören påbörjat 

transporten. Tillräckligt härvid är att någon del av godset mottagits av transportören. 67 

En skillnad som enligt Zackariasson föreligger mellan å ena sidan SjöL /LuftL, och 

VTL å den andra, är att undertransportörerna svarar solidariskt för transporten i sin 

helhet när det gäller VTL. 

   

Detta synsätt kritiseras dock , när det gäller VTL, av Schelin som konstaterar att det 

framstår som oklart huruvida rätt till direktkrav överhuvudtaget föreligger mot 

undertransportören.68 Enligt Schelin är det närmare till hands att anta, mot bakgrund av 

försäkringsskäl och då främst viljan att uppnå en snabb skadereglering, att talan skall 

riktas mot den kontraherande transportören.69  Schelin pekar även på avsaknaden av 

någon motsvarighet i VTL till sjölagens explicita reglering om den kontraherande och 

utförande transportörens solidariska ansvar.70  

 

Mot utgångspunkten, vilken beskrivits ovan, att det endast undantagsvis finns en 

direktkravsrätt enligt svensk rätt skall frågan nu sättas i ljuset av logistikerns 

förpliktelser som följer av logistikavtalet. Vad som torde krävas är, enligt Zackariasson, 

således att en eventuell direktkravsrätt kan passas in under något av ovan nämnda 
                                                           
65 Aarsheim s. 55. 
66 Se bla Zackariasson s. 152ff. 
67 Zackariasson s. 169. Hänvisning till prop. 1974:33 s. 128ff. 
68 Schelin s.26ff (2001). särskilt s. 29 för kritik av Zackariasson. 
69 Schelin s. 29. (2001) 
70 Schelin s. 29. Med hänvisning till SjöL 13:37. 
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undantag. Frågeställningen har diskuterats av Knoblock med särskilt avseende på 

produktköparens rätt till direktkrav när det gäller mervärdestjänsterna (kringtjänsterna). 

En förutsättning för direktkravsrätt i detta avseende skulle kunna vara att kringtjänsterna 

kan ordnas in under transportåtagandet, 71 alternativt att en direktkravsrätt skulle kunna 

grundas på logistikerns faktiska omhändertagande av godset.72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
 
71 Min terminologi. 
72 Knoblock s. 106. 
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5. Produktköparens skada och logistikerns skadeståndsansvar 

Jag skall i detta kapitel ytterligare närma mig de i uppsatsen identifierade 

problemställningarna genom att först beskriva logistikerns ansvar i skepnaden av 

transportör. Därefter kommer jag att beskriva grunderna för produktansvaret.   

 

 
5.1 Definitioner 

Jag vill återigen göra en återkoppling till tidigare begreppsdefinitioner. Med köparen 

avses således inte köparen av logistiktjänsten utan produktköparen dvs. det horisontella 

ledet i trepartsmodellen (se kap. 1.1). I detta kapitel kommer att undersökas under vilka 

förutsättningar logistikern ansvarar i rollen som transportör, dvs. här förutsätts att 

transportlagstiftning, VTL, är tillämplig på logistikavtalet.73 

 

 
5.2 Logistikerns ansvar som vägfraktförare 

27 § st. 1 VTL: ”Fraktföraren är ansvarig om gods går förlorat, minskas eller skadas 

sedan det mottagits för befordran men innan det utlämnas”. 

Utgångspunkten, vilken synes relativt klar mot ovan angivna lagrum, är att fraktförarens 

ansvar enligt VTL utgår från skada på godset dvs. sakskada.74 Fraktförarens ansvar är i 

princip strikt vilket dock uppvägs genom att fraktföraren har rätt att begränsa ansvaret 

till vissa skadetyper och vissa belopp. Incitamentet bakom begränsningsrätten när det 

gäller andra skador än de på godset, tex. bortfall i produktion, är enligt Schelin, att det 

skulle medföra stora svårigheter för transportörens försäkringsgivare om även vissa 

följdskador var ersättningsgilla och därmed skulle även fraktkostnaderna komma att 

öka. I sammanhanget bör även nämnas att fraktföraren har rätt att göra denna 

begränsningsrätt gällande även då talan mot honom ej grundas på fraktavtalet, vilket 

framgår av 37§ VTL.  

 

 
5.3. Fraktförarens (speditörens) ansvarighet enligt gällande standardavtal 

I det följande skall belysas hur utformningen av ansvarsklausuler har gjort i några av de 

inom transport- och speditionsbranschen förekommande standardavtal. 

                                                           
73 Prop. 1974:33 s. 102 ff. 
74 Schelin s. 13. (2000) 
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5.3.1 NSAB 2000 

Jag har tidigare beskrivit transportörens ansvarighet enligt VTL. Dock är det vanligt att 

parterna, i ett avtal där någon form av transport är för handen, även hänvisar till NSAB 

2000. Enligt NSAB 2000 innefattar speditörens uppdrag även vissa andra tjänster med 

medelbart samband till transporten. Speditören kan ansvara antingen som utförande 

eller kontraherande transportör. Av 17 § NSAB framgår att något ansvar för indirekta 

skador inte kan åläggas speditören.75 Med indirekta skador avses bl.a. utebliven 

handelsvinst och tappade marknadsandelar.76 

  

 

5.3.2 Allåk 86 

Allåk 86 är ett standardavtal framtaget för den svenska transportnäringen. Avtalet utgör 

allmänna leveransbestämmelser och tillämpas när inte annat avtalats mellan parterna. 

Av avtalets ansvarsbilaga framgår: 6§: ”För annan indirekt skada än dröjsmål är 

fraktföraren ej ansvarig. Fraktföraren ansvarar därför ej för följdkostnader som 

stillestånd, förlorad handelsvinst eller annan ekonomisk skada”.   

 

 

5.3.3. Bulk 91 

Ett annat, inom transportområdet, förekommande standardavtal är Bulk 91. Bulk 91 är 

ett tilläggsavtal till standardavtalet Allåk 86 och föreskriver ett, för fraktföraren, utökat 

ansvar för sakskada på egendom som orsakats av fraktföraren vid bulktransport (Bulk 

91, 2§). Avtalet tillämpas då uttrycklig hänvisning sker i fraktavtalet (Bulk 91 1§). De 

skadefall som avses är kontaminationsskador77, av annan egendom än den 

transporterade, till följd av transporten. Bakgrunden till Bulk 91:s tillkomst är något 

omdiskuterad. Enligt Schelin har avtalet tillkommit som en följd av att parterna på 

marknaden idag synes förutsätta att produktskador inte faller under ansvarsregleringen i 

VTL. Denna tolkning synes, enligt min mening, något märklig eftersom det av nämnda 

avtal framgår att ”fraktförarens ansvar enligt dessa bestämmelser innebär ett åtagande 

utöver lag”. Min uppfattning är att marknadsaktörerna, i vart fall de som tillämpar Bulk 

                                                           
75 Stöth s. 98. 
76 Ramberg s. 38. (2001) 
77 Med kontaminationsskada avses skada till följd av sammanblandning av gods under transport. 
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91, synes förutsätta att ett produktansvar, åvilande transportören, är ett ansvar utöver lag 

dvs. produktskador faller inte under VTL:s regler om transportskada.  

 

 

5.4 Skada på produktköparens egendom 

Det som skall diskuteras i detta kapitel är produktskadebegreppet och dess tillämpning i 

förhållande till logistikavtalet. Med produktskada avses skada som uppkommit, på annat 

än den levererade produkten, genom skadebringande egenskaper hos produkten.78 I 

produktskadebegreppet innefattas även de situationer där material eller beståndsdel 

infogas i en större sak, såkallad ingrediensskada. Karaktäristiskt för produktskadorna är 

bl.a. att ansvarsfrågan ofta ter sig komplicerad eftersom aktörer i flera olika led kan ha 

bidragit till produktens skadebringande egenskaper.79 Inledningsvis är det även av vikt 

att notera att produktansvaret kan delas upp i dels produktskador som faller under 

produktansvarslagen80, PAL, dels produktskador som faller utanför nämnda lag, varvid 

den senare kategorin kan delas upp i inom- och utomkontraktuellt produktansvar.81 En 

grundförutsättning, för tillämpning av produktansvarslagen, är att den skadade 

egendomen är avsedd för ”enskilt ändamål”, se PAL 1§. Den fortsatta framställningen 

kommer dock att behandla produktskador utanför PAL dvs. utgångspunkten 

fortsättningsvis är att det skadelidande subjektet är en näringsidkare. Som produktskada 

betraktas både skada på egendom (sakskada) och skada på person (personskada).82 

Intresset kommer fortsättningsvis att koncentreras till skadetypen sakskada. Dessutom 

kan produktskadebegreppet uppdelas i produktskador inom- och utom leveransgränsen 

(se kap 2.2 ovan).  

 

 
5.4.1 Inomkontraktuellt produktansvar. 

När det gäller det inomkontraktuella produktansvaret kan konstateras att något 

produktansvar inte följer av köplagen SFS 1990:931 och för de fall en produktskada 

uppstår hos annan än konsument är det således allmänna skadeståndsrättsliga principer 

som skall tillämpas.83 Det inomkontraktuella produktansvaret utgår dels från vållande 

                                                           
78 Hellner s. 49. (2000) 
79 Bengtsson och Ullman s 13. 
80 Se SFS 1992:18.1§. 
81 Bengtsson och Ullman s. 56ff.    
82 Bengtsson och Ullman s. 11. 
83 Bengtsson och Ullman s.56. 
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av säljaren och dels från säljarens eventuella garantiutfästelser. Enligt Bengtsson tyder 

uttalandet i förarbetena till köplagen på att ett strikt produktansvar för säljaren endast 

kan åläggas vid särskilda utfästelser, vilket även torde vara rättsläget fram tom. 2001.84 

Emellertid har, i rättspraxis85 från senare år, säljaren ålagts strikt skadeståndsansvar 

även när någon utfästelse i köprättslig mening inte gjorts explicit. Vad avser vållandet 

svarar säljaren även för skada vållad av en, gentemot säljaren, självständig 

kontraktsmedhjälpare tex. säljarens transportör.   

 
 
5.4.2 Utomkontraktuellt produktansvar 

En typsituation, när det gäller utomobligatoriskt produktansvar, är det fall där en 

tillverkare är upphovsman till skadebringande egenskaper hos produkten, men köparen 

har inte förvärvat egendomen från tillverkaren. Således har vi en situation där 

skadelidandens kontraktsmotpart, säljaren, är oskyldig till skadan. Det torde vara klart 

att tillverkaren svarar för eget skadevållande, SkL 2:1. Frågan som främst är av intresse 

här är dock huruvida tillverkaren svarar även för andra inom sin ”sfär” tex. 

underleverantörer av vissa produkter? Huvudregeln torde vara, när det gäller 

utomkontraktuella förhållanden, att uppdragsgivaren (tillverkaren) inte svarar för sin 

uppdragstagares (underleverantörens) oaktsamhet.86  

 

I NJA 1986 s.712 ålades tillverkaren ansvar för skadan trots att skadan orsakats av en 

brist i komponent som levererats av tillverkarens underleverantör. I domen uttalas att 

anspråk skall kunna riktas omedelbart mot tillverkaren i de fall där den levererade 

produkten skadas av ett inneboende fel (som förvisso är ett resultat av en av 

underleverantören felaktigt konstruerad komponent).  

 
 
När det gäller grunderna för strikt ansvar, dvs. någon oaktsamhet har inte konstaterats 

hos leverantören, men denne hålls likväl ansvarig, torde gälla, i förhållandet 

näringsidkare/ näringsidkare, att relativt långt gående krav ställs när det gäller själva 

utfästelsen från tillverkaren, om varans beskaffenhet, för att tillverkarens skall kunna 

åläggas ett strikt produktansvar.87 Den andra presumtiva grunden för tillverkarens 

                                                           
84 Bentsson s. 58. Jfr Hellner (2000) s. 52. 
85 NJA 2001 s. 309. 
86 Dufwa s. 79. Se även NJA 1945 s. 189, NJA 2001s. 309. 
87 Bengtsson och Ullman s. 60. Jämför dock NJA 2001 s. 309.   



 31

strikta ansvar är farlig verksamhet, dvs. framställning av farliga produkter, tex. 

framställning av explosiva produkter, där det föreligger hög risk för både personskada 

och omfattande sakskada.88     

 

 

5.4.3 Produktskadebegreppet i förhållande till transportlagstiftning 

Transportörens ansvarsgrunder för skada har, när det gäller transportlagstiftningen, 

berörts ovan. Vissa problem tycks göra sig gällande när det gäller gränsdragningen 

mellan skador på det gods som transporterats och skador på annan egendom.89 När det 

gäller transportörens ansvar för skador orsakade på annan egendom än godset, närmare 

bestämt lastägarens (lastmottagarens) egendom, har frågan kommit att beröras i främst 

tre rättsfall för vilka i korthet skall redogöras i det följande: 

  

I det danska fallet ND 1995 s. 173 DH. gällde frågan betong som förorenats under 

transporten, vilket lett till att de gjutna betongfundamenten missfärgades. Danmarks 

Höjsteret konstaterade att cementen utgjorde en oskiljaktig beståndsdel av 

betongfundamenten och därmed ansågs produktskadereglerna icke tillämpliga. 

Johansson och Schelin tycks, när det gäller avgränsningen mellan skador på det 

transporterade godset och skador på annan egendom, vara överens om att avgränsningen 

bör göras på samma sätt som i köprätten. Detta skulle således innebära att alla 

sakskador som uppstår på annan egendom än den transporterade faller utanför VTL, 

undantaget de fall där det transporterade godset utgör en helt dominerande del av 

slutprodukten.90        

  

I rättsfallet Shell Chemicals vs. P&O Roadtanks Ltd.91 hade transportören vid 

lossningen av kemikalier vid ett raffinaderi pumpat i fel kemikalier i raffinaderiets 

tankar och därmed orsakat driftstopp i anläggningen. Ansvarsregleringen i CMR-

konventionen, vilken i huvudsak motsvarar ansvarsregleringen i VTL, ansågs inte 

tillämplig eftersom skadan uppstått efter lossningen av godset och därmed efter 

ansvarsperioden. CMR-reglerna ansågs således inte begränsa transportörens 

ansvarighet, dvs. transportören kunde hållas ansvarig för uppkommen produktskada. 

                                                           
88 Bengtsson och Ullman s. 60. 
89 Johansson s 6. 
90 Schelin (2004) s. 3, Johansson s. 5. 
91 1. Lloyd´s rep. 114 QB.  
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Transportörens ansvarighet begränsades dock av att CMR-konventionens specialregler 

om preskription ansågs vara tillämpliga. 

I hovrättsrättsfallet T 42 44-02 gällde frågan om transportörens ansvar för skada som 

denne orsakat på godsmottagarens egendom. Mellan produktköparen (rederiet) och 

säljaren (oljebolaget) hade avtal träffats om leverans av olja till rederiets fartyg. 

Transport och blandning av oljan ombesörjdes, genom avtal mellan oljebolaget och 

transportören, av transportören. Transportören försummade att följa av oljebolaget 

anvisad blandningsinstruktion vilket gjorde att oljan fick en felaktig sammansättning 

och skadade fartygets maskineri. Oljebolagets försäkringsgivare ersatte rederiet och 

fordrade regressvis ersättning av transportören för orsakad produktskada. 

 

 

5.4.4 Transporterad sakskada 

Med transporterad sakskada avses det fallet där en kontraktspart, utan att själv vållat 

skadan, ersatt tredje man och därefter, regressvis, begär ersättning av den ”verkliga” 

skadevållaren.  Frågan är då om den skada som den ”ersättande” parten lider är att 

betrakta som en ren förmögenhetsskada. Ett sådant synsätt framförs av högsta 

domstolen i NJA 1985 s. 641. Kritik mot en sådan typ av ”transformering” av skadan 

från sakskada till ren förmögenhetsskada kritiseras av Ullman som konstaterar att en 

förmögenhetsförlust som uppkommit genom en person eller sakskada inte kan anses 

som ”ren” enligt ordalydelsen i skadeståndslagen 1:2.92 

 
 
5.5 Produktskada applicerat på förhållandet köpare, säljare, logistiker 

Huvuddragen för såväl inom- som utomobligatoriskt produktansvar har återgetts ovan, 

liksom något om gränsdragningsproblematiken när det gäller avgränsningen mellan 

lastskada och produktskada. Likaså har frågan om gränsdragningen mellan 

huvudtjänster och kringtjänster belysts. Frågan som här aktualiseras är i vilken mån 

logistikern kan åläggas ett direkt produktansvar för säkerhetsbrist som orsakats av 

dennes hantering av godset. Stöth diskuterar frågan, mot bakgrund av bestämmelserna i 

PAL, och konstaterar att förarbetena till nämnda lag exkluderar en traditionell speditör 

från lagens ansvarssubjekt. Stöth tycks mena, för att ett produktansvar skall uppkomma 

för logistikern, att det krävs att logistikern gjort ett ingrepp eller ändring i godset som 

                                                           
92 Ullman s. 99ff. 
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påverkar godsets karaktär.93 Godset skall således ha genomgått en förändringsprocess 

vid logistikerns hantering för att denne skall ha ett produktansvar dvs. den situationen 

att logistikern endast befattat sig med godset i en utsträckning som kan anses omfattas 

av en speditörs åtagande konstituerar inte, enligt Stöth, ett produktansvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 Stöth s. 128ff. 
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6. Logistikern som ansvarssubjekt 

I uppsatsen har tre ”huvudlinjer” eller skepnader identifierats när det gäller logistikerns 

ansvar för hos produktköparen orsakad skada. Den första huvudlinjen gäller logistikerns 

ansvar i skepnaden av produktsäljarens kontraktsmedhjälpare. Den kritiska frågan 

härvid tycks vara, med utgångspunkt från vad som anförts ovan angående 

produktansvaret, hur ansvarsfördelningen skall ske mellan produktsäljaren och dennes 

kontraktsmedhjälpare, logistikern. Den andra huvudlinjen gäller logistikerns ansvar som 

transportör, dvs. i vilken mån medför de transporträttsliga reglerna en begränsning av 

logistikerns produktansvar. Den tredje huvudlinjen gäller synen på logistikerns åtagande 

som ett enhetligt åtagande, och den därtill hörande frågan om ett enhetligt 

ansvarssystem för logistikern. Till dessa tre huvudlinjer har även ett antal intressen 

identifierats, vilka grovt kan sammanfattas som: 

Intressen: 1. Rätt subjekt skall bära kostnaden.  

2. Förutsebarhet, med avseende på viljan för respektive part att kunna 

kalkylera sitt risktagande i det ”kommersiella förhållandet”.  

3. Utgångspunkten mot försäkringsintresset, dvs. vem har vad att försäkra? 

Till de tre typsituationerna och de identifierade intressena kommer frågan om 

direktkrav. Rätt subjekt skall bära kostnaden och är det då inte rimligt, mot bakgrund av 

de ovan identifierade intressena, att anta att skadelidanden tillerkänns rätt att rikta sitt 

anspråk direkt mot skadevållaren? 

 

 

 6.1 Logistikerns produktansvar som kontraktsmedhjälpare 

Frågan om den rättsliga relationen mellan produktsäljaren och logistikern skall inte här 

närmare belysas utan jag nöjer mig med att konstatera att dessa parter, genom 

logistikavtalet, står i en obligationsrättslig relation till varandra. Jag har även tidigare 

konstaterat att logistikavtalet tycks innebära att logistikern bl.a. utför viss bearbetning 

av produkten.  

 

Atypiskt för logistiksamarbetet torde således vara att säljaren och logistikern båda är att 

betrakta som utförande parter, när det gäller prestationen gentemot köparen, även om 

det endast är säljaren som är kontraherande part i förhållande till köparen. Sannolikt 

föreligger stor variation mellan olika logistiksamarbeten men det torde kunna tas som 

utgångspunkt att logistikern får anses som kontraktsmedhjälpare i förhållande till 
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produktsäljaren. Den fråga som således aktualiseras är frågan om ansvarsfördelningen, 

avseende produktansvaret, mellan produktsäljaren och logistikern när den senare, i 

egenskap av produktsäljarens kontraktsmedhjälpare, befattat94 sig med produkten och 

därvid varit vållande till produktens skadebringande egenskaper. 

 

 

6.1.1 Ansvar för självständig kontraktsmedhjälpare 

Noteras skall, när det gäller frågan om ansvar för vållande hos kontraktsmedhjälpare, att 

två huvudregler synes finnas i svensk rätt när det gäller ansvar för medkontrahenters 

agerande. Huvudregeln, rent köprättsligt, torde vara att säljaren ansvarar för anlitade 

kontraktsmedhjälpare se tex. KöpL 27§ 2st, och 40§ 1st. Det kan, enligt Hellner, röra 

sig om konsulter, transportörer och lagerhållare som genom försumlighet ådrar säljaren 

skadeståndsansvar.95 Här är det, enligt min mening, mycket viktigt att göra en åtskillnad 

mellan det köprättsliga ansvaret och produktansvaret, varav det senare vilar på 

utomobligatorisk grund. 

Enligt min uppfattning tar principen om säljarens ansvar för kontraktsmedhjälpare sikte 

på det ”köprättsliga ansvaret”, dvs. ansvar för skada pga. dröjsmål, fel i varan etc. När 

det gäller produktansvar är huvudregeln att ansvar för produktskada föreligger endast 

vid vållande i det egna ledet. Detta synsätt synes även logiskt mot bakgrund av att 

produktansvaret är ett utomobligatoriskt ansvar, dvs. det är skadevållaren som i regel 

skall bära ansvaret för skadan oavsett de kontraktuella förhållandena. I NJA 1945 s. 189 

”Bilmotorkolvarna” hade skada på en bilmotor uppstått sedan motorn försetts med nya 

kolvar vilka var felaktigt tillverkade. Hovrätten ansåg i domen, vilken fastställdes av 

HD, att det stod klart att skadan orsakats genom de felaktiga kolvarna och att något 

ansvar för vållande därmed inte kunde åläggas bilreparatören. Någon utfästelse hade 

inte heller gjorts angående produktens beskaffenhet. Rättsverkan av en av säljaren gjord 

utfästelse kommer att diskuteras vidare nedan. 

 

I det s.k. Hamnkranfallet, NJA 1986 s. 712.(även kort återgivet ovan) hade en hamnkran 

vält till följd av att kranens överlastindikator var felaktig och skada orsakades bl.a. på 

kranen. Felet berodde på att en omkopplare i indikatorn, vilken i sin tur levererats och 

tillverkats av en underleverantör till ”indikatortillverkaren”, var defekt. 

                                                           
94 Med befattning avses någon form av bearbetning eller hantering av produkten. 
95  Hellner (1996) s. 119 ff. Jfr även s. 204. 
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Kontraktsförhållandena i fallet var enligt modellen nedan. Skadelidanden, hamnbolaget, 

stod i kontraktsrättsligt förhållandet till kranleverantören. Tillverkaren av indikatorn var 

underleverantör till krantillverkaren och hade i sin tur en underleverantör av 

omkopplare, vilken varit den som tillverkat den defekta omkopplaren. 

 

Modell 3. 

 
                           Leverans av indikator 
               Leveransavtal kran 

     

  

 

HD konstaterar att indikatorn har utgjort en väsentlig säkerhetsanordning och att det 

förelegat stor risk för personskada och omfattande sakskada i och med den defekta 

indikatorn. Domstolen anför: /…/Med hänsyn härtill får bolaget såsom tillverkare av 

indikatorn anses ansvarigt för försummelser i kontrollen, oavsett om den ankommit på 

bolaget självt eller på bolagets underleverantör /…/.  

 

Förutom frågan om strikt ansvar för leverantören av indikatorn aktualiserades i målet 

även fråga om produktansvarets vidd när det gäller skada på den köpta egendomen, dvs. 

skada inom leveransgränsen. HD tycks således tillmäta det faktum att den felaktiga 

indikatorn medfört risk för allvarlig personskada avgörande betydelse för att låta 

”indikatortillverkaren” svara strikt för uppkommen produktskada trots att vållandet 

legat hos dennes underleverantör. Domstolen berör även frågan om kontrollansvar, dvs. 

ett ansvar för indikatortillverkaren att kontrollera att den komponent som levererats av 

underleverantören faktiskt fungerade på rätt sätt. Av vikt att notera är att det i detta fall 

rör sig om en ”ren” underleverantörssituation mellan tillverkaren av indikatorn och 

tillverkaren av omkopplaren, dvs. tillverkaren av omkopplaren levererar till 

indikatortillverkaren som sedan har levererat till hamnen. Tillverkaren av indikatorn har 

således befattat sig med produkten efter det att den levererats från underleverantören. 

Detta torde dock inte alltid vara fallet. Det är även tänkbart att en av parterna endast 

uppträder som kontraherande leverantör och att underleverantören därvid levererar 

produkten direkt till köparen (Jfr Diesellokfallet nedan).  

Lev. 
Kran 

Lev. 
Indikator

Lev. 
Omkopplare

Hamnen 
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Att ge sig in på en bokstavstolkning av HD:s dom är vanskligt men HD:s konstaterande 

att tillverkaren av indikatorn är ansvarig, oavsett på vem kontrollen hade ankommit, bör 

dock, enligt min mening, beaktas. Domstolen tycks inte stödja sig på detta faktum 

primärt men uttalandet är ändock av intresse. Frågan är vilken betydelse denna 

omständighet skall tillmätas, och om det hade förändrat utgången av målet, dvs. om 

underleverantören hade varit den som sist befattat sig med indikatorn istället för den 

gentemot skadelidanden kontraherande leverantören ? Det synes, mot bakgrund av vad 

som nyss sagts, finnas fog för antagandet att en säljare kan åläggas ett strikt ansvar även 

under omständigheten att den slutgiltiga kontrollen av produkten inte ankommer på 

honom utan på underleverantör eller kontraktsmedhjälpare. Vid en jämförelse mellan, å 

ena sidan, produktsäljarens försummade kontroll och, å den andra sidan, dennes 

vårdslösa utfästelse ser jag inte något principiellt skäl till att behandla dessa båda 

situationer olika.  

 

Ovan beskrivna ordning, där den gentemot produktköparen kontraherande säljaren sist 

befattar sig med produkten, torde däremot vara mindre vanlig vid logistiksamarbeten. 

Det vanliga, i det senare fallet, är istället att det är logistikern som så att säga gör ”de 

sista ingreppen” i produkten innan den levereras till köparen(jämför modell två ovan). 

 

 

6.1.2 Innebörden av säljarens utfästelse (Diesellokfallet)     

I det så kallade Diesellokfallet, NJA 2001 s. 309, hade avtal om leverans av smörjolja 

till dieselmotorer träffats mellan köparen T och säljaren M. T hade klargjort att oljan 

skulle vara fri från zink, eftersom den annars skulle kunna skada motorerna. Säljaren M 

köpte in olja från underleverantören, C, men uppträdde själv som avtalspart gentemot 

köparen T. 

 

Pga. av C:s försumlighet kom den olja som levererades av C att innehålla zink och 

därmed uppstod skada på motorerna. Frågan i målet var huruvida M, i egenskap av T:s 

kontraherande part, svarar för försumlighet hos underleverantören C.  

 

Hovrätten konstaterar, att huvudregeln enligt svensk rätt när det gäller produktskador är, 

att varje tillverknings – och försäljningsled endast svarar för försummelser i det egna 

ledet och att det inte finns någon anledning att frångå huvudregeln i detta fall. Enligt 
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hovrätten föreligger inte skäl att tillämpa något av undantagen från huvudregeln 

eftersom undantagen i första hand aktualiseras vid de fall där risk för personskada 

föreligger (jfr hamnkranfallet ovan). Hovrätten konstaterar dock att ett utvidgat ansvar 

för en säljare även kan föreligga på grund av säljaren lämnad garanti eller utfästelse om 

varans egenskaper.96 Vad det således tycks handla om är att säljarens köprättsliga 

skadeståndsansvar, vid garanti och utfästelse, betraktas som strikt både med avseende 

på vållande, dvs. vållandet ligger hos annan än säljaren, och skadans art, vilket innebär 

att säljaren svarar köprättsligt för produktskada trots att dessa skador normalt 

exkluderas från det köprättsliga ansvaret, jfr 67§ KöpL. 

 

Även HD konstaterar att ”en skadeståndsrättslig princip som är av intresse är att varje 

tillverknings- och försäljningsled endast svarar för försummelse i det egna ledet”. Dock 

synes även HD vara ovillig att göra avsteg från huvudregeln utan intar den av hovrätten 

anförda linjen att, mot bakgrund av att utfästelse får anses gjord av säljaren angående 

produktens beskaffenhet, strikt ansvar åvilar säljaren.  

 

Rättsläget torde således vara att för det fall att säljaren lämnar utfästelse, eller på annat 

sätt garanterar vissa egenskaper hos produkten, denne svarar strikt för uppkommen 

produktskada. Initialt tycks detta inte stämma väl överens med intresset av att flytta 

ansvaret så nära skadevållaren som möjligt. I detta fall skyddas ju den ”egentliga” 

skadevållaren (underleverantören) av att dennes kontraktspart (säljaren) gjort en 

utfästelse om något som ligger utom sin egen kontrollsfär, nämligen sin 

underleverantörs förmåga att prestera kontraktsenligt.  

 

Å andra sidan kan det tyckas stötande att en säljare skulle kunna lämna mer eller mindre 

vårdslösa utfästelser om en produkts beskaffenhet och egenskaper och därvid endast 

svara för den felaktiga produkten och inte den skada som produkten faktiskt orsakar. 

Värdet av en garanti framstår då som minst sagt begränsat för produktköparen. Oavsett 

om köparen är en konsument eller ej, torde köparen sätta ett värde i, och tillit till, av 

säljaren gjorda utfästelser och lämnade garantier. Det är dessutom tänkbart att 

underleverantören inte är synlig för produktköparen och att den senare således är helt 

utlämnad till vad som avtalats mellan produktsäljaren och köparen med avseende på 

ansvar för produktskador. Likväl som det är av intresse att flytta ansvaret för 
                                                           
96 Med stöd av uttalandet i prop. 1988/89:76 s. 54.  
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uppkommen produktskada till skadevållaren torde det även, enligt min uppfattning, 

finnas ett intresse av att bevara marknadsaktörernas tilltro till garantier och utfästelser. 

Vad det i grunden tycks komma ned till är således en avvägning mellan, å den ena 

sidan, viljan att flytta ansvaret så nära skadevållaren som möjligt, och att å den andra 

bevara tilltron till av en produktsäljare gjorda utfästelser och lämnade garantier. 

 

 

6.1.3 Innebörden av säljarens friskrivning 

Jag har tidigare konstaterat att säljarens utfästelse påverkar ansvarsfördelningen mellan 

denne och kontraktsmedhjälparen. Det torde även förekomma att säljaren, antingen 

genom ett specifikt avtal, eller genom hänvisning till för branschen gällande 

standardavtal, friskriver sig från ansvar för produktskador. Vad som nu skall undersökas 

är huruvida säljarens friskrivning påverkar produktansvaret även för 

kontraktsmedhjälparen. När det gäller friskivningar gjorda av den kontraherande parten 

är utgångspunkten, enligt Hellner, att den utförande parten ansvarar.97 Dock har 

friskrivning, i vissa fall, godtagits trots att den utförande parten ej var ansvarig, se t.ex. 

NJA 1952 s. 12. Det ovan sagda torde dock i första hand gälla ansvaret för själva 

prestationen, dvs. fel och brister i den levererade produkten.98 Hellner utvecklar inte 

vilka överväganden som kan tänkas ligga bakom detta synsätt och frågan bör, enligt min 

mening, betraktas utifrån vem som identifieras som skadevållare; i synnerhet när det 

gäller friskrivning från ”rent” produktansvar dvs. produktansvar utanför 

leveransgränsen.  

 

Tänkbart är en hypotetisk situation där säljaren friskrivit sig från produktansvar och där 

köparen istället riktar sitt anspråk, på ersättning för produktskada, mot 

kontraktsmedhjälparen. Bör kontraktsmedhjälparen i detta fall vara obegränsat ansvarig 

för produktskadorna gentemot köparen? Svaret på denna fråga är enligt min mening 

avhängig vållandebedömningen. Kontraktsmedhjälparen bör, precis som den 

kontraherande säljaren, ansvara enligt huvudregeln, dvs. för vållande i det egna ledet 

och för eventuella egna utfästelser. Den ”avtalsmässiga” friskrivningen mellan köparen 

och säljaren torde ha ett pris, dvs. säljaren har så att säga fått betala sin ansvarsfrihet på 

                                                           
97 Hellner s. 123. (1996) 
98 Jfr Hellner s. 122. (1996) 
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något sätt och köparen har sannolikt erhållit motsvarande kompensation, tex. ett lägre 

pris, för att han är begränsad i sina möjligheter att rikta anspråk mot säljaren.  

 

Mot denna bakgrund vore det ologiskt att transportera denna risk till 

kontraktsmedhjälparen, inte minst mot det faktum att kontraktsmedhjälparen troligen 

inte känner till vad som avtalats mellan köparen och säljaren och därmed inte har 

möjlighet att kalkylera sitt risktagande.99 

 

 

6.2. Direktkrav mot kontraktsmedhjälparen 

Som ett grundläggande intresse har identifierats viljan, att med några undantag, placera 

skadeståndsansvaret hos skadevållaren. Vid ett första påseende synes det därmed 

naturligt att placera en direktkravsrätt för skadelidanden mot skadevållaren istället för 

att skadelidanden så att säga stegvis närmar sig skadevållaren.100 Zackariasson vill här 

inte tillerkänna skadelidanden någon direktkravsrätt, enligt den definition av begreppet 

direktkrav som hon använder i sin avhandling.101 Det Zackariasson tycks mena är att, 

för att man skall kunna tala om direktkravsrätt, även den ”främre gäldenären” skall vara 

ett ansvarssubjekt i förhållande till skadelidanden och att produktansvaret, i motsats till 

detta, endast identifierar ett ansvarssubjekt vilket, enligt huvudregeln, är vållaren. Detta 

antagande är nog riktigt, men det är intressant att sätta in det förda resonemanget i 

situationen där flera skadevållare, dvs. flera ansvarssubjekt, identifieras. 

 

Tänkbart är t.ex. tänka oss att en produkt ”försetts” med skadebringande egenskaper av 

både tillverkaren och dennes kontraktsmedhjälpare. Enligt min mening finns det här 

ingen anledning att försöka genomföra någon strikt kategorisering av skadelidandens 

rätt och skadevållarens, eller skadevållarnas, ansvar. Vad det handlar om, vilket även 

Zackariasson konstaterar, är att produktskadeanspråket är utomobligatoriskt och att det 

därmed är skadevållaren som är ansvarig för uppkommen skada och att skadelidanden 

kan framföra sina anspråk mot den förre. Något ytterligare behov av att systematisera 

skadelidandens rätt, dvs. att infoga skadelidandens rätt i ett i rättsordningen ”befintligt 

fack”,  att framföra krav mot skadevållaren, i detta avseende, finns enligt min mening 

                                                           
99 Jfr med vad som sagts under 6.1. 
100 Jfr vad som anförts tidigare angående begreppen avtalskedjor och avtalsnät. 
101 Zackariasson s. 279. 
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sannolikt inte.  En rimlig lösning av ovan hypotetiska fall synes vara att skadevållarna 

svarar solidariskt för det fall att det är deras respektive försumlighet i förening som 

orsakat produktskadan. Samma resonemang torde få anses giltigt när det gäller 

ersättningskrav, för orsakad produktskada, vilka framförs mot en transportör. Oavsett 

hur man ställer sig i frågan huruvida transportören skall ses som fullvärdig part i avtalet, 

gäller ju principen att produktansvaret vilar på utomobligatorisk grund. 

 

 

 6.3 Analog tillämpning av PAL 

I de föregående avsnitten har belysts något om ansvarsfördelningen mellan 

produktsäljaren och dennes kontraktsmedhjälpare när det gäller produktskadorna. 

Frågan är i vilken mån en analog tillämpning av produktansvarslagen, PAL, där 

speditören uttryckligen exkluderas från ansvarssubjekten för produktskada, kan vara en 

framkomlig väg när det gäller att identifiera ansvarssubjekten i logistiksamarbeten?102  

 

Härvid uppstår två komplikationer. För det första framstår det som något osäkert i 

vilken utsträckning PAL är analogt tillämplig när det gäller förhållandet näringsidkare/ 

näringsidkare, vilken är den typsituation som är föremål för denna studie. PAL har 

karaktären av konsumentlagstiftning och lagstiftaren såg inte, vid utformandet av PAL, 

något behov av att tillskapa en tvingande lagstiftning när det gäller näringsidkare.103 

Därmed har lagstiftaren inte, enligt min uppfattning, givit PAL ställning som en isolerad 

företeelse, dvs. vid tillämpningen av allmänna skadeståndsprinciper mellan 

näringsidkare, i produktskadefall, kan det vara fullt logiskt att tillämpa i PAL grundade 

principer. Jag syftar här närmast på principen om strikt ansvar för tillverkaren. Frågan 

diskuteras av HD i NJA 2001 s 309, där domstolen framhåller att det faktum att frågan 

om strikt ansvar för näringsidkare inte lagreglerats, detta inte utesluter att sådant ansvar 

kan vara för handen, exempelvis vid garantier eller garantiliknande utfästelser. 

  

Däremot torde det inte var korrekt att, mot bakgrund av de i PAL uppräknade 

ansvarssubjekten, begränsa ansvarssubjekten i förhållandet näringsidkare/näringsidkare 

på motsvarande sätt. Produktansvaret vilar, vilket konstaterats ovan, på 

utomobligatorisk grund och begränsas endast, enligt Hellner, av principer om kausalitet 

                                                           
102 Prop. 1990/91:197 s. 37. 
103 Prop. 1990/91:197 s. 38. 
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och adekvans.104 För detta synsätt talar även, enligt min mening, det faktum att inte ens 

en konsument är bunden till att framställa skadeståndsanspråk enligt PAL utan kan 

använda sig av allmänna skadeståndsrättsliga principer om det skulle vara mer 

gynnsamt för konsumenten.105 Dessa slutsatser stämmer dessutom väl överens med det 

identifierade intresset av att flytta ansvaret till det ”verkliga” ansvarssubjektet. Stöths 

slutsats att det, för att en logistiker skall vara ansvarig för produktskada, krävs att 

logistikern på något sätt förändrat godset (läs befattat sig med godset, eller överhuvud 

medverkat i transaktionen, på ett mer omfattande sätt än en speditör), kan förvisso vara 

riktig, men faktum kvarstår att en skadelidande konsument, liksom en näringsidkare, 

alltid kan falla tillbaka på allmänna skadeståndsprinciper om vållande och adekvans när 

det gäller anspråk mot logistikern. Det skall dock framhållas att Stöth inte explicit tagit 

avstånd från den senare lösningen.106 

 

Enligt min uppfattning ligger det närmast till hands att anta att skadeståndsanspråk, för 

orsakad produktskada, kan framföras mot logistikern oavsett i vilken skepnad denne 

uppträder, förutsatt att adekvans och kausalitet föreligger mellan logistikerns befattande 

med produkten och produktköparens skada, med beaktande av eventuella undantag för 

garantier eller utfästelser samt försummad kontroll från produktsäljaren. 

 

 

6.4 Utvidgning av produktansvaret  

Vid hanteringen av frågan om ansvarsfördelningen mellan säljaren och logistikern 

måste således, initialt, frågan om inom- respektive utomobligatoriskt ansvar behandlas. 

Ansvar för vållande sker, som konstaterats ovan, endast i det egna ledet med undantag 

för de fall där utfästelse har gjorts eller där ett särskilt kontrollansvar åvilar någon av 

parterna. För det fallet att säljarens skada är att hänföra till det köpta, dvs. skada inom 

leveransgränsen vilken kan vara en nog så komplicerad gränsdragning, är huvudregeln 

att säljaren svarar för sin kontraktsmedhjälpare. Härvid är det dock intressant att notera 

anförandet av justitierådet Bengtsson i NJA 1986 s. 712. /…/”För min del skulle jag 

nog inte anse ett ansvar av detta slag uteslutet för tillverkaren ens när det tillverkade 

senare kommer att ingå som ingrediens i en vara som skadas i sin helhet”/…/. Vad 

                                                           
104 Hellner s. 223. (1996) 
105 Hellner s. 50.(2000) 
106 Stöth s. 128 ff. 
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Bengtsson tycks förorda är ett produktansvar även inom leveransgränsen, dvs. ett 

produktansvar utvidgat även till skada som drabbar själva köpeobjektet.  

 

Även Dufwa tycks vara av denna uppfattning och anför, som skäl härför, att man då 

undviker att likartade fall behandlas olika beroende på om skada tillfogats annat objekt 

eller ej.107 Detta synes komplicera frågan om ansvarsfördelningen mellan säljaren och 

kontraktsmedhjälparen ytterligare. En huvudprincip, när det gäller försäkringar, är att 

det normalt inte går att försäkra sig mot skador inom leveransgränsen.108 Skälet till detta 

är att säljaren inte skall kunna överflytta en kommersiell risk till sin försäkringsgivare. 

Om ett produktansvar även inom leveransgränsen presumeras är det fullt tänkbart att det 

blir kontraktsmedhjälparen som får stå som ansvarig för en skada som i normalfallet 

hade fallit inom säljarens kommersiella risksfär. Effekten av detta blir, som jag ser det, 

att risken transporteras från säljaren av produkten till kontraktsmedhjälparen och i 

praktiken den senares ansvarsförsäkringsgivare. Effekten blir således inte endast att en 

icke försäkringsbar risk överflyttas till en försäkringsgivare, utan att risken dessutom 

överflyttats till en helt annan försäkringsgivare. Denna effekt synes stämma mindre väl 

överens med nyss anförda försäkringsrättsliga princip.  

 

Förvisso kan man häremot anföra argumentet att det trots allt är kontraktsmedhjälparen 

som är upphovsman till produktens skadebringande egenskaper, och att ett till 

kontraktsmedhjälparen transporterat produktansvar således skulle stämma väl överens 

med viljan att placera skadeståndsansvaret hos skadevållaren. 

 

Frågan är dock om det inte borde ligga inom säljarens kommersiella risksfär att denne 

säljer produkter vilka är försedda med skadebringande komponenter i de fall där skadan, 

oavsett vållande, orsakas på själva köpeobjektet. Detta synsätt skulle stå i 

överensstämmelse med principen om säljarens köprättsliga ansvar för 

kontraktsmedhjälpare, och de tankar jag tidigare framfört om produktsäljarens 

kontrollansvar. Jag vill dock inte förorda ett strikt kontrollansvar utan snarare ett 

kontrollansvar baserat på produktsäljarens faktiska möjligheter att utöva kontroll, med 

avseende på kontraktsmedhjälparens befattning med produkten. 

                                                           
107 Dufwa s. 62. 
108 Ullman s. 133 ff. 
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6.5 Logistikerns ansvar som transportör 

Jag har i kapitlet ovan beskrivit problematiken som gör sig gällande när 

ansvarsfördelningen skall göras mellan produktsäljaren och logistikern när den senare 

uppträder i skepnaden av säljarens kontraktsmedhjälpare och därvid, på olika sätt, 

bearbetar den produkt som sedermera skall komma att levereras till produktköparen. I 

detta kapitel skall nu undersökas vad som händer när logistikern uppträder i skepnaden 

av transportör med avseende på fördelningen av produktansvaret. Ett antal rättsfall har 

återgetts ovan, se kapitel 5.6.4, i syfte att introducera problematiken. 

 

 

6.5.1 ”Vikingstadfallet” 

I målet T 4244-02, referat ovan, hade mellan produktköparen (rederiet) och säljaren 

(oljebolaget) avtal träffats om leverans av olja till rederiets fartyg. Transport och 

blandning av oljan ombesörjdes, genom avtal mellan oljebolaget och transportören, av 

transportören. Transportören försummade emellertid att följa av oljebolaget anvisad 

blandningsinstruktion vilket gjorde att oljan fick en felaktig sammansättning och skada 

uppstod på fartygets maskineri. Oljebolagets försäkringsgivare ersatte rederiet och 

fordrade regressvis ersättning av transportören för, av den senare, orsakad 

produktskada. 

 

Tvistefrågorna har i hovrätten utkristalliserat sig enligt följande: 1. Har uppdraget varit 

att betrakta som tudelat dvs. har ett uppdrag avsett blandningen och ett annat själva 

transporten, eller är uppdraget att betrakta som ett enda uppdrag där 

blandningsinstruktionen utgör en lastanvisning? 2. Är transportavtalet att betrakta som 

ett avtal endast mellan leverantören och transportören, eller blir mottagaren av godset 

vid någon tidpunkt part i avtalet? 3. Är skadan på maskinen att betrakta som en 

produktskada (för vilken skadevållaren dvs. transportören ansvarar), eller är skadan att 

betrakta som en följd eller konsekvensskada till följd av vårdslöshet vid transporten 

(dvs. följdskada till transportskada)?109 4. Enligt vems rätt, dvs. skadelidanden av 

produktskadan (rederiet) eller skadelidanden av den ekonomiska skadan (oljebolaget), 

kan ansvarsförsäkringsgivaren göra regressanspråk gällande mot transportören? 

 
 

                                                           
109 Mina anmärkningar inom parentes.  
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6.5.1.1 Gränsdragningen mellan logistikerns olika ”aktiviteter”  

Hovrätten gör följande bedömning: Blandningsinstruktionen är att betrakta som en 

lastanvisning, och utgör således en del av transportavtalet. Ställningstagandet motiveras 

inte närmare av hovrätten men frågan torde, i vart fall hypotetiskt, vara av betydelse för 

det fallet att transportörens ansvarighet anses begränsad av transporträttsliga regler. 

  

 

6.5.1.2 Partsfrågan 

Skadan på maskinen är enligt hovrätten att betrakta som en produktskada och inget 

hindrar att transportören, i ”egenskap” av skadevållare, vid en tvist med rederiet åläggs 

ett produktskadeansvar. Försäkringsgivaren inträder i oljebolagets ställe dvs. de kan 

åberopa samma grunder som oljebolaget skulle ha kunnat göra i en regresstalan mot 

transportören. 

 

Regressrätten skulle alltså avse den utgivna ersättning som oljeleverantören utgett pga. 

sitt ansvar för självständig kontraktsmedhjälpare. Detta uttalande av hovrätten ter sig 

intressant av två skäl: Det framstår för det första inte, enligt min mening, som självklart, 

jämfört med vad som ovan anförts om principerna för produktansvar, att oljebolaget 

över huvud taget varit ansvarig för sin kontraktsmedhjälpares vållande av den 

ifrågavarande produktskadan. Något vållande har ju inte konstateras hos 

oljeleverantören och det framgår inte heller av fallet att någon garanti eller 

garantiliknande utfästelse gjorts av densamme. Det synes således ligga närmast till 

hands att tillämpa huvudregeln dvs. rederiet har att framställa produktskadeanspråk mot 

kontraktsmedhjälparen (transportören), och anspråk avseende den felaktiga oljan (dvs. 

köprättsligt fel) mot oljeleverantören. Oljeleverantören torde ha ett ansvar för 

kontraktsmedhjälparen i det senare fallet. 

 

För det andra är situationen intressant utifrån vad som tidigare sagts angående s.k. 

transporterad sakskada. I målet har, av transportören, gjorts gällande att 

oljeleverantörens ansvarsförsäkringsgivare inträtt i oljeleverantörens rätt och därmed 

endast har att göra gällande skada av typen ren förmögenhetsskada. Denna skadetyp 

ersätts normalt inte enligt ansvarsförsäkringen, dvs. i detta fall av transportörens 

ansvarsförsäkringsgivare. Att denna synpunkt framförts av transportören kan tyckas 

märklig, eftersom följden eventuellt skulle kunna bli att dennes ansvarförsäkring ej 
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gäller, men detta har förmodligen sin förklaring i just det faktum att målet drivs av 

transportörens ansvarsförsäkringsgivare. 

  

När det gäller partsfrågan konstaterar även hovrätten, vilket framstår som något oklart, 

att rederiet visserligen kan härleda vissa rättigheter från transportavtalet, men att det 

dock inte kan anses som fullvärdig part i avtalet (vilket skulle vara ett avgörande 

rekvisit för att överhuvudtaget tillämpa VTL mellan transportören och rederiet). 

Utgångspunkten är således, för att följa hovrättens resonemang, att endast den gentemot 

transportören kontraherande parten, dvs. oljebolaget, skulle vara den som kan göra 

anspråk gällande enligt reglerna i VTL. Av VTL framgår dock att mottagaren av godset 

har rätt att göra anspråk gällande direkt mot transportören, tex. vad gäller utlämnande av 

godset, se 20§ VTL. Motsvarande torde få anses gälla vid framförande av 

ersättningskrav enl. 27§ VTL.110 Följden av ett motsatt rättsläge skulle vara, enligt vad 

jag kan bedöma, att en situation kan uppkomma där den ”köprättsliga” transportrisken 

för varan, pga. de mellan köparen och säljaren avtalade köpevillkoren, åvilar köparen 

men där det likväl endast är säljaren som kan framföra anspråk mot transportören. Ett 

sådant rättsläge är knappast önskvärt. Ett strikt upprätthållande av principen om avtalets 

subjektiva begränsning är inte, mot bakgrund av det sagda, realistisk, när det gäller 

transportavtal.111 Därmed torde inte själva partsställningen kunna sägas utgöra grund för 

att VTL.s regler inte skall tillämpas i förhållandet mellan transportören och 

produktköparen. Det tycks inte, mot bakgrund av vad som anförts, finnas något hållbart 

argument för att begränsa tillämpligheten av VTL pga. partsställningen. 

 

 
6.5.1.3 Omfattningen av fraktförarens ansvar enligt VTL 

När det gäller frågan om ansvar för kontraktsmedhjälpare kompliceras emellertid 

situationen något av det faktum att kontraktsmedhjälparen är transportör och att det 

därmed även blir fråga om tillämpning av aktuell transportlagstiftning, i detta fall VTL.  

Hovrätten anför: VTL syftar endast till ”att ange en nedre gräns för fraktförarens 

ansvar, till skydd för varuhavaren”. Av detta drar domstolen slutsatsen att omfattningen 

av fraktförarens ansvar när det gäller skada, såsom det stadgas i 27§ VTL, inte hindrar 

att fraktföraren åläggs ett ansvar för produktskada. Vad hovrätten här menar ter sig, vid 

                                                           
110 Jfr prop. 1974:33 s. 103. 
111 Se kap. 4.2 angående begreppet ”avtalets subjektiva begränsning”. 



 47

ett första påseende, något oklart. Menar den att 27§ kan tolkas extensivt, och att ett 

produktansvar således skulle kunna tänkas falla under 27§, eller menar rätten att ansvar 

kan åläggas transportören utanför tillämpningsområdet för VTL? Hovrätten tycks dock 

ha stannat för den senare lösningen då den anför, när det gäller begränsningsregeln i 37§ 

VTL, att denna är tillämplig endast på sådana skador som avses i 27§ samma lag. 

Därmed utgör begränsningsreglerna, enligt domstolen, i 27§ och 37§ VTL, inget hinder 

för att föra talan mot transportören angående den aktuella produktskadan. I det följande 

behandlar rätten frågan om tillämpligheten av VTL 41§, dvs. frågan huruvida VTL:s 

speciella preskriptionsregler skall tillämpas i fallet. Jag kommer inte att behandla 

preskriptionsfrågan vidare, även om den förefaller vara en i målet central fråga.112  

 

6.5.2 Skadebegreppets omfattning 

Vidare är frågan att behandla i vilken mån tillämpligheten av VTL inskränks av själva 

skadebegreppet i 27§ i  nämnda lag. Vi har tidigare konstaterat att indirekta skador, 

vilka är en följd av skada på det transporterade godset, inte ersätts och enligt Schelin var 

tanken, från lagstiftarens sida, att rena förmögenhetsskador inte skall ersättas, tex. 

vinstbortfall vid avstannad produktion.113 Skälen till ställningstagandet är, enligt 

Schelin, att dessa skador är svåra att förutse vilket leder till högre försäkringskostnader 

och därmed även högre fraktrater.  

 

Enligt Schelin är det dock betydligt mer tveksamt om detta även skall gälla för skador 

som godset orsakar på annan egendom än den levererade dvs. produktskador ”utanför” 

leveransgränsen, speciellt när sakskadan uppträder efter ansvarsperioden. 

Transportörens ansvarsperiod upphör normalt vid godsets utlämnande. Vi har således 

erhållit tidsfaktorn som en ytterligare komplicerande faktor i sammanhanget. Det kan 

förvisso antas att samma tidsproblem gör sig gällande även när det rör sig om de rena 

förmögenhetsskadorna, dvs. även här uppstår skadan först efter transportörens 

ansvarsperiod. Frågan om tidsfaktorns betydelse aktualiserades i rättsfallet Shell 

Chemicals v.s. P&O Roadtanks där domstolen ansåg att begränsningsreglerna i CMR- 

konventionen inte kunde göras gällande, av transportören, pga. att skadan uppstod efter 

ansvarsperioden. Därmed förelåg, enligt domstolen, inget hinder för att låta 

transportören ansvara för vållad produktskada. Att låta tidsfaktorn ha en begränsande 

                                                           
112 Jfr den till HD av Vikingstad ingivna överklagandeskriften och utlåtandet av Johansson.  
113 Schelin s. 2. (2004). 
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verkan ter sig något märkligt när det gäller produktskada. Det normala torde vara att 

produktskador uppstår först efter en tid, förmodligen då den defekta produkten infogats 

i annan produkt eller på något sätt används, och det framstår då som mindre troligt att 

ett produktansvar någonsin skulle kunna uppkomma för transportören.   

 

Förutom tidsfaktorn framhåller även Schelin det faktum att skadan är en ”produkt” av 

vårdslös hantering av godset i ”allmänhet” snarare än ett resultat av själva transporten 

som en ytterligare komplicerande faktor. Detta uttalande är intressant och skall jämföras 

med hovrättens, liksom tingsrättens utan närmare diskussion förda, konstaterande att 

blandningsinstruktionen utgör lastanvisning och därmed är en del av 

transportåtagandet.114  

 

En fråga jag ställer mig är om det föreligger någon egentlig skillnad, när det gäller 

tillämpligheten av VTL, mellan begreppen ”transport” och ”transportåtagandet”. Det är 

tänkbart att med transport avses de moment där godset är under rörelse, och med 

transportåtagande avses alla de övriga moment som transportören har att göra med t.ex. 

lasting, utlämning på anvisad plats vid anvisad tidpunkt, etc. men ej de atypiska 

aktiviteter som regleras av NSAB. Detaljerade gränsdragningar av denna typ tror jag 

dock är mycket vanskliga, vilket belysts tidigare i uppsatsen, framförallt när det gäller 

frågan om tillämpligheten av viss lagstiftning. VTL kan i detta fall ge ledning på två 

punkter: Enligt VTL är, för det första, lagen tillämplig på ”avtal om godsbefordran”. 

För det andra är startpunkten för transportörens ansvar den tidpunkt där godset mottas 

för befordran. Ett rimligt antagande skulle kunna vara att godset mottas för befordran 

när det lastas. Det är dock tänkbart att transportören mottar godset för lagring och 

därefter genomför lastning. Redan på detta stadium uppstår svårigheter att avgöra vad 

som är att hänföra till transporten och vad som skall anses falla utom densamma.  

 

 

 

 

 

                                                           
114 Schelin s. 2. (2004) 
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6.5.3 Komplikationer 

I takt med att transportörens åtagande blir alltmer omfattande blir gränsdragningsfrågan 

alltmer komplicerad. Det kan tex. tänkas att transportören genomför vissa 

speditionstjänster och att dessa i så fall regleras i NSAB. Jag har tidigare studerat 

problemet med att fastställa vad som skall anses falla under NSAB:s tillämpning. Att 

dra upp några enhetliga gränser för skadeståndsansvaret, genom att så att säga dissekera 

logistikerns aktiviteter, tror jag är mycket svårt. Gränserna mellan de olika momenten i 

bearbetningen som logistikern utför framstår som så subtil att det skulle vara förenat 

med mycket stor svårighet att bedöma exakt vilket ”normverk” som skall reglerna den 

ifrågavarande försummelsen.  

Jag har tidigare diskuterat frågan mot bakgrund av de grundläggande problem som gör 

sig gällande vid ansvarsfördelningen mellan olika potentiella ansvarssubjekt vid 

uppkommen produktskada och därvid framfört åsikten att låta logistikerns ansvar vila 

på grundläggande principer om adekvans och vållande med beaktande av de fall där 

logistikerns kontraktspart, produktsäljaren, ådragit sig ett utökat ansvar genom 

utfästelse eller försummad kontroll. Jag tror att ett sådant synsätt är den mest 

framkomliga vägen när det gäller fastställande av en logistikers ansvar för 

produktskador. Eventuellt skulle det vara möjligt att låta transportörens produktansvar 

begränsas av reglerna i VTL 27§, vilket skulle medföra kongruens vad gäller 

gränsdragningen mellan produktskador och rena förmögenhetsskador, men detta löser 

inte ovan nämnda gränsdragningsproblem vid ett logistiksamarbete som är betydligt 

mer omfattande än ett avtal om transport. Det förefaller inte ens självklart, mot 

bakgrund av vad som sagts om VTL:s tillämplighet, att VTL, eller annan 

transportlagstiftning är tillämpligt på logistiksamarbetet.  

 

 

6.5.4 Förhållandet mellan köprättsligt ansvar, produktansvar, och transportskada 

I fallet ND 1995 s.173 DH, (cementfallet) gällde frågan betong som förorenats under 

transporten, vilket lett till att de gjutna betongfundamenten missfärgades. Frågan i målet 

var huruvida transportörens ansvar skulle anses begränsat av CMR-reglerna om 

transportörens ansvar. Danmarks höjsteret anförde: ----”cementen under transporten 

blev beskadiget ved forurening med skifermel, og att dette medforte en skade på de af 

Systembetong fremstillede facadeelementer, i hvilke cementen ingick som en 

uadskillelig bestanddel---”.  
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Argument för att inte belasta transportören med ett produktansvar var således att någon 

skada inte uppstått på annat än det levererade, dvs. det rörde sig om en skada inom 

leveransgränsen. Cementen betraktades som en oskiljaktig del av fasadelementen. 

Därmed har domstolen valt att göra en gränsdragning mellan transportskada och 

produktskada på ett sätt motsvarande gränsdragningen mellan köprättsligt ansvar och 

produktansvar.  

Fallet är intressant att diskutera mot bakgrund av vad som anförts ovan om synen, i 

svensk rätt, på ett produktansvar utvidgat även till skador på själva leveransobjektet.  

 

Jag har, ovan, framhållit min skepsis till ett produktansvar utökat till att omfatta skador 

även inom leveransgränsen och någon anledning till att göra en principiell skillnad när 

det gäller gränsdragningen transportansvar/ produktansvar å ena sidan, och köprättsligt 

ansvar/ produktansvar å den andra, ser jag inte, dock med följande undantag: Jag har 

tidigare belyst skillnaden mellan skada inom och utom leveransgränsen, och därvid 

framfört ; 1. skada på annat än det levererade, utom leveransgränsen, 2. skada på annat 

än köpeobjektet, men inom leveransgränsen, samt 3. skada på själva köpeobjektet som 

tre olika möjliga skadetyper, vilka har betydelse för produktskadebedömningen. När det 

gäller transportskadefallet ersätts ”det köpta” med ”det transporterade” och då förefaller 

det, enlig min mening, logiskt att de två sistnämnda skadetyperna så att säga 

sammanfaller, dvs. det ”transporterade” och det ”levererade” antas vara samma objekt. 

Transportören ”skyddas” därmed mot allt produktansvar inom leveransgränsen. Några 

tänkbara skäl till att behandla de två situationerna olika kan jag inte identifiera. 

 

 

6.6 Summerande analys 

Tre huvudpunkter har identifierats, vilka är av betydelse, när det gäller gränsdragningen 

mellan transportskada och produktskada. 

 

Den första frågan gäller skadans art eller skadans objekt. Rör det sig om en skada inom 

eller utom leveransgränsen? Som jag tolkar både Schelin och Johansson förordar de 

båda att bedömningen stannar vid detta moment. På ovan anförda skäl, och då främst 

mot bakgrund av problemet att dra några tydliga gränslinjer för de aktiviteter som en 

transportör, och än mindre en logistiker utför, är jag böjd att hålla med Johansson och 
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Schelin på denna punkt. Transportörens produktansvar bör, enligt min uppfattning, 

bedömas enligt ovan angivna principer för gränsdragning mellan köprättsligt ansvar och 

produktansvar, och min uppfattning är härvid att transportören inte bör kunna åläggas 

något produktansvar inom leveransgränsen. Denna gränsdragning synes relativt enkel 

bortsett från beskrivna problem med att avgöra vad som faller inom- respektive utom 

leveransgränsen. Dessutom uppnås kongruens mellan köprättsliga och transporträttsliga 

regler i fråga om utomkontraktuellt ansvar. Frågan är nu hur vi skall förhålla oss till de 

två övriga punkterna? Mot vad som nyss sagts synes den andra och tredje punkten, om 

skadans ursprung respektive skadans placering i tid, med avseende på avlämnandet av 

godset, vara av mindre betydelse. 

 

En kritisk synpunkt som går att framföra, mot mitt gjorda ställningstagande, är att om 

de rena förmögenhetsskadorna exkluderas från transportörens ansvar, på den grunden 

att de är svåra att överblicka, bör även detsamma, om inte annat för att upprätthålla 

kongruens när det gäller intresset att en part skall kunna kalkylera sitt risktagande, gälla 

för produktskadorna, i vart fall de ”rena produktskadorna”, dvs. skador som klart faller 

utanför leveransgränsen. Ett karaktärsdrag när det gäller produktskadorna, är att de är 

mycket svåra att överblicka och mot bakgrund av nyss nämnda intresse synes det inte 

finnas någon anledning att behandla de båda fallen olika.  

 

Ett annat relevant argument är att marknadens parter synes förutsätta att ett 

produktansvar i princip inte åvilar transportören, (jfr vad som sagts ovan angående Bulk 

91 och Allåk 86). Detta leder fram till frågan om förhållningssätt med avseende på vad 

marknadens parter förutsätter ifråga om vad som är att betrakta som gällande rätt. Jag 

har i metodkapitlet öppnat för deduktivt synsätt vilket, enligt min mening, innebär att 

den juridiska kartan, spelplanen, inte endast är begränsad till i de klassiska rättskällorna 

utan kan, och bör, även beakta normer givna av samhället i övrigt.115 

 

 

 

 

 

                                                           
115 Jfr vad som sagts under 1.3. 
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Det torde inte, mot denna utgångspunkt och oavsett om man betraktar ett standardavtal 

som en ”klassisk rättskälla” eller ej, finnas något som hindrar att vad som förutsätts av 

marknadsaktörerna, i fråga om gällande rätt, tillmäts stor betydelse. Å andra sidan är 

inte, som jag ser det, ett slaviskt beaktande av vissa marknadsaktörers utformade 

standardavtal ett kännetecken för ett flexibelt och dynamiskt rättssystem, särskilt inte 

som de angivna standardavtalen är utformade från ett ”transportörperspektiv”. Jag har 

tidigare i uppsatsen framhållet bytande skillnader i omfattning och komplexitet mellan 

ett transportavtal och ett modernt logistiksamarbete. 
 
En ovilja att ändra rättsläget, pga. att marknadsaktörerna antas förutsätta att något annat 

skall gälla, står i produktskadefallet mot det faktum att det torde fordras en någorlunda 

klar och tillämpbar metod när det gäller fastställande av produktansvar. Den av mig 

förespråkade metoden, för hantering av gränsdragningsfrågor, medför uppenbarligen 

större risk för att en logistiker, både i skepnaden av kontraktsmedhjälpare och 

transportör, påförs ansvar för vållad produktskada än vad som förutsätts i 

transportnäringens standardavtal. Frågan som dock bör ställas är om inte logistikern 

ändock gör en vinst i och med det faktum att en enkel och tillämpbar regel, för 

fördelningen av produktansvar, bidrar till ökad förutsebarhet när det gäller logistikerns 

risktagande, med avseende på nämnda ansvarsrisk. 

 

Att tillämpa en alltför detaljerad bedömningsmetod, när det gäller logistiksamarbeten, 

leder oss dock tillbaka in i den ovan beskrivna problematiken med att utröna exakt 

vilket regelverk som skall tillämpas och risken för olika utfall, i snarlika situationer, och 

med låg förutsebarhet som följd, ökar sannolikt. 

   

Vad avser undantagen utfästelser respektive kontroll bör huvudregeln tillämpas 

innebärande att logistikerns utfästelse eller försummade kontroll behandlas på samma 

sätt som säljarens utfästelse eller försummade kontroll. 

 

När det gäller giltigheten av det förstnämnda argumentet, att produktskadorna är lika 

svåra att förutsäga som de rena förmögenhetsskadorna vill jag, förutom vad som nyss 

anförts, bemöta detta argument med ytterligare ett motargument. Från 

försäkringsrättslig synpunkt behandlas dessa två skadefall olika. Vållande av 
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produktskada omfattas normalt av säljarens ansvarsförsäkring medan vållande av 

förmögenhetsskada normalt exkluderas från densamma. 

  

 

6.7 Logistikerns ansvar i ett vidare perspektiv 

Ovan har några av de problemställningar belysts som aktualiseras i samband med att 

sakskador uppkommer i logistiksamarbeten. Även olika incitament, med avseende på 

identifiering av intressen, har diskuterats när det gäller regleringen av specifika frågor. 

Trots att försäkringsrättsliga frågeställningar i princip inte är föremål för denna 

uppsats116 har ändock vissa försäkringsrättsliga överväganden identifierats, som grund 

för ståndpunkter i vissa frågor, både hos mig själv och hos refererade författare. 
 
Trots tidigare gjorda avgränsning vill jag här ändock diskutera ansvarsfrågan något 

ytterligare, när det gäller produktansvaret, mot bakgrund av vissa försäkringsrättsliga 

argument. Jag har som ett huvudargument, när det gäller gränsdragningen mellan 

köprättsligt ansvar och produktansvar, konstaterat att kommersiella risker i princip inte 

är försäkringsbara. Vad det senare tar sikte på är säljarens fullgörelseansvar, dvs. 

säljarens ansvar för varans beskaffenhet, tidslöften etc. Denna princip får nog sägas ha 

ett starkt samband med den försäkringsrättsliga huvudprincipen att, för att ett 

försäkringsfall skall anses vara för handen, skadan skall vara plötslig och oförutsedd.117  

 

Det förefaller, från ekonomisk synpunkt, vara mindre lämpligt att en säljare skall kunna 

finansiera brister i produktion genom att övervältra ansvaret, för icke oförutsebara 

”skador”, på en ansvarsförsäkringsgivare och därigenom minska incitamenten för att 

förbättra produktionen. Det kritiska tycks dock vara att gränsen mellan produktskador 

och skador inom leveransgränsen är subtil, vilket skapar problem inte bara när det gäller 

frågan försäkringsfall/ej försäkringsfall, utan även när det gäller frågan om 

ansvarsfördelningen mellan säljaren och de andra subjekt som så att säga befattat sig 

med produkten. Eftersom vi rör oss i den kommersiella avtalsrätten torde huvudregeln 

vara att ett stort mått av avtalsfrihet råder mellan parterna med avseende på 

riskallokeringen. Detta är intressant att jämföra med den av Skogh och Lane anförda 

kontrollprincipen, innebärande att den part som kontrollerar en risk också bör ansvara 

                                                           
116 Se avsnitt 1.4. 
117 Lagerström och Roos s. 12. 
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för densamma och bära eventuella kostnader.118 En förskjutning av risken kan tänkas 

medföra att den som, genom avtal, står risken för en viss skada egentligen inte är den 

som kan påverka huruvida risken realiseras eller ej, medan den som verkligen kan 

påverka detta saknar incitament härför. 

  

Detta synsätt är intressant och har, enligt min mening, ett mycket nära samband med 

den, för produktansvaret, grundläggande principen att skadevållaren, med vissa 

undantag, svarar för uppkommen skada. Det torde ju i regel vara skadevållaren som haft 

den reella möjligheten att påverka skadefallets inträffande dvs. skadefallet är avhängigt 

vållarens försumlighet. Dock har vi konstaterat att det finns fall där ett omfattande 

kontrollansvar åvilar annan än skadevållaren vilket haft,  i vart fall medelbar, betydelse 

för ansvarsbedömningen.119  

 

Enligt min uppfattning är ett användande av kontrollprincipen önskvärd särskilt vid 

produktskadefall även om den, i nyss nämnda rättsfall, framstod som ett sekundärt 

argument för att frångå huvudprincipen (där var istället risken för allvarlig personskada 

grunden för säljarens strikta ansvar). 

 

Vad det således handlar om är att säljaren inte bara står risken för eget vållande, utan 

även risken för att underlåta att kontrollera eventuellt vållande hos 

kontraktsmedhjälparen. Principen avgränsas av säljarens faktiska möjlighet att vidta 

sådan kontroll, dvs. principen bör tillämpas när produkten så att säga passerar säljaren 

efter kontraktsmedhjälparen. Applicerat på logistiksamarbetet synes principen bli 

svårare att upprätthålla, då flödet normalt är det omvända, dvs. logistikern är den sista 

länken i kedjan mellan säljaren och köparen. Visserligen är det tänkbart, och troligt, att 

säljaren, genom hanteringsföreskrifter och andra anvisningar, till viss del styr den 

aktivitet som utförs av logistikern men det torde vara svårt för säljaren att upprätthålla 

en mer omfattande kontroll av logistikerns utförande av dennes del av prestationen. 

 

 
 

                                                           
118 Skogh och Lane s. 93 ff.  
119 Se ”Hamnkranfallet” återgivet ovan. 
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7. Resultat och avslutande kommentar 

Jag skall i detta kapitel summera de resultat som framkommit i uppsatsen, och belysa 

dessa mot bakgrund av uppsatsens problemformulering. I detta kapitel kommer jag även 

att ge några avslutande reflektioner kring synen på logistiksamarbetet samt 

logistikåtagandet som ett enhetligt åtagande. 

 

 

7.1 Uppsatsens resultat 

Uppsatsen har utformats mot bakgrund av den i avsnitt 1.2 gjorda 
problemformuleringen:  
 

Hur skall fördelningen av produktansvar göras mellan logistikern och produktsäljaren med 

avseende på anspråk på ersättning för sakskada, till följd av logistikerns skadevållande genom 

fel eller försummelse vid utförandet av logistikuppdraget? 

 

 Hur förhåller sig logistikerns eventuella skadeståndsansvar för skada på produktköparens 

egendom (produktansvar) till de i transporträtten stadgade begränsningsreglerna när det gäller 

transportörens skadeståndsansvar? 

 

Huvudfrågan för denna uppsats har således varit hur ett produktansvar skall fördelas 

mellan logistikern och dennes kontraktspart, produktsäljaren. Särskilda komplikationer 

har uppstått i och med att logistikern, under olika delar av logistikuppdraget, uppträder i 

olika skepnader. 

 

7.1.1 Logistikerns ansvar som kontraktsmedhjälpare 

När det först gäller logistikern i skepnaden av kontraktsmedhjälpare är huvudregeln, när 

det gäller produktansvar, att varje part svarar för försummelse i det egna ledet. Härvid 

föreligger en skillnad mot det köprättsliga ansvaret enligt vilket säljaren av en vara 

svarar för försummelse även hos anlitade kontraktsmedhjälpare. Det har därmed varit av 

vikt att i uppsatsen behandla gränsdragningen mellan köprättsligt ansvar och 

produktansvar. Till den förstnämnda huvudregeln har ett antal undantag identifierats. 

Strikt ansvar åvilar säljaren dels i de fall utfästelse eller garanti lämnats om produktens 

egenskaper och dels i de fall där försummelsen medfört stor risk för personskada. Som 

ett tredje undantag har jag även identifierat säljarens kontrollansvar för produkter som 

framställts av kontraktsmedhjälpare. Detta kontrollansvar bör dock tillämpas i första 
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hand när produktsäljaren tar befattning med produkten efter kontraktsmedhjälparen, 

vilket vanligen inte torde vara fallet i logistiksamarbeten.  

 

Vad avser frågan om gränsdragning mellan produktansvar och köprättsligt ansvar, med 

särskilt avseende på frågan om utvidgning av produktansvaret till sakskada inom 

leveransgränsen, har jag kommit till slutsatsen, främst mot bakgrund av 

försäkringsrättsliga argument, att produktskadebegreppet inte bör utvidgas till att 

omfatta även skada på det levererade objektet. 

 

När det gäller frågan om produktsäljarens friskrivning har konstaterats att det, vid en av 

produktsäljaren gjord friskrivning, inte synes finnas någon anledning att, med automatik 

och med avsteg från huvudregeln, transportera produktansvaret från produktsäljaren till 

kontraktsmedhjälparen.   

 

Även frågan om direktkrav har behandlats och jag har härvid framfört kritik mot ett 

synsätt som strävar mot att i allt för hög grad systematisera och kategorisera 

skadelidandes rätt att framföra anspråk mot endera produktsäljaren eller dennes 

kontraktsmedhjälpare, dvs. logistikern.  

 

 

7.1.2 Logistikerns ansvar som transportör 

Vad gäller logistikerns produktansvar, i skepnaden av transportör, har frågan diskuterats 

främst mot bakgrund av de begränsningsregler, med avseende på transportörens ansvar, 

som stadgas i VTL och CMR- konventionen. Jag har härvid dragit slutsatsen att de 

transporträttsliga reglerna inte medför att en transportör inte kan åläggas ett 

produktansvar.  

 

Bedömningen, av logistikerns produktansvar i egenskap av transportör, bör göras på 

motsvarande sätt som ovan nämnda gränsdragning mellan köprättsligt ansvar och 

produktansvar. Detta för att skapa hanterbar princip för gränsdragningen mellan 

transporträttsligt ansvar och produktansvar. Användandet av denna princip är dessutom 

ändamålsenlig när det gäller logistiksamarbeten, eftersom den i någon mån överbryggar 

den problematik som uppstår när det skall fastställas av vilket regelverk som en viss 

händelse skall regleras. 
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Den kritiska frågan, för fastställandet av ansvarsfördelningen mellan produktsäljaren 

och logistikern, har därmed identifierats till frågan om gränsdragningen mellan skada 

inom- respektive utom leveransgränsen. Denna fråga är avgörande för logistikerns 

ansvar både i skepnaden av kontraktsmedhjälpare och transportör. Jag har således funnit 

det ändamålsenligt, mot bakgrund av intresset att skapa en klara och tillämpbara princip 

för ansvarsfördelning, att låta ”det köpta” översättas med ”det transporterade”, och 

därvid genomföra bedömningen på motsvarande sätt som den beskrivs ovan under 

avsnitt 7.1.1.   

 

 

7.2 Logistikåtagandet; enhetligt åtagande, enhetligt ansvar 

Jag har i uppsatsen försökt att skapa en bild över de ”aktiviteter” som kan utföras av 

logistikern inom ramen för ett logistiksamarbete.120 Utifrån de båda 

gränsdragningsfrågorna ovan har jag, som ett för dessa frågor gemensamt problem, 

identifierat problemet i att fastställa till vilket moment, i logistikerns befattning med 

produkten, som en försummelse är hänförlig och därmed vilket regelverk som skall 

tillämpas. Problemet konkretiseras av de i uppsatsens problembakgrund uppställda 

scenarierna: 

 

En logistiker har i uppdrag att slutmontera, förpacka och slutligen leverera, dvs. transportera, 

en komponent som skall infogas av produktköparen i en större maskin. Komponenten 

slutmonteras felaktigt av logistikern och skada uppstår på maskinen vari komponenten infogats. 

 

En logistiker har i uppdrag att blanda och transportera en viss kemikalie till produktköparen. 

Under transporten sammanblandas kemikalien med annan kemikalie och orsakar, genom sin 

felaktiga sammansättning, skada på mottagarens egendom 

 

Skall logistikern, i de ovan beskrivna situationerna svara som kontraktsmedhjälpare, 

dvs. som bearbetare av produkten, eller som speditör, i egenskap av utförare av vissa 

typiska speditionstjänster, eller som transportör, i egenskap av utförare av 

transporttjänsten. Jag har, i uppsatsen, laborerat något med dessa olika skepnader. Men 

när byter logistikern mantel och övergår från att verka i den ena eller andra skepnaden? 

I de ovan angivna fallen kan bedömningen måhända anses görlig men faktum kvarstår 

                                                           
120 Se ”Modell 2” i kap 1.1.1. 
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att fallen kan kompliceras med ytterligare moment, vilka ligger i gränslandet, mellan 

exempelvis en utförandet av en transport- eller speditionstjänst, och den normkarta som 

finns, i form av transportlagstiftning och standardavtal, har visat sig ge mycket svag 

vägledning. Här finns, som jag ser det, det stora problemet. På grund av den, nyss 

nämnda, subtila gränsen mellan logistikerns aktiviteter torde det torde vara ogörligt att 

tillskapa några generellt tillämpbara regler för att hänföra ansvaret, vid ett visst, av 

logistikern, utfört moment till endera regelverk. Det mest ändamålsenliga, när det gäller 

fördelningen av parternas produktansvar, är att istället att tillämpa en för de olika 

skepnaderna enhetlig behandling av ansvarsfrågan. De av mig anförda principerna för 

allokering av produktansvaret medför en sådan enhetlig behandling. 

 

 

7.3 Reflektioner 

I uppsatsens inledning framhöll jag den dynamiska utvecklingen inom transport- och 

speditionsbranschen och de problem som identifierats i att försöka passa in 

logistikverksamheten i de ”gamla” juridiska modellerna.  Jag har även varit kritisk till 

att inordna vissa frågor i gamla fack och under gamla systematiseringar.  

 

Jag vill avslutningsvis reflektera över förändringen inom transportsektorn i metaforen 

av en bokhylla och rättsreglerna som dess böcker.  

Jag tror att vår bokhylla har förändrats, kanske lite snabbare än vad vi har tänkt oss, och 

de nya böckerna passar kanske inte där de gamla stod. Därmed inte sagt att de gamla 

böckerna förlorat sitt värde. Med hjälp av de äldre böckerna, vår befintliga kunskap, kan 

vi lära oss att läsa de nya.  

 

Att ställas inför nya situationer, att stå inför en ny verklighetsbild, behöver inte vara att 

ställas inför nya problem. Måhända har våra gamla problem bara ändrat färg och form. 

Behöver vi då skrapa av den nya färgen för att se vad den gamla färgen varit?    
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