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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Produktansvar är det ansvar en tillverkare, säljare eller någon annan har för skada som 

uppkommer genom en levererad produkts skadebringande egenskaper. Det rör sig således inte 

om fel på den levererade varan i sig, utan produktansvaret tar sikte på en följdskada som 

drabbar något annat än köpeobjektet.1   

 

Traditionellt sett har produktansvaret kommit att beaktas som en ersättningsform som framför 

allt skall användas för att bereda ersättning till skadelidande konsumenter, men den som 

åsamkas produktskador är ofta inte en konsument, utan ett företag. Produktansvar i 

näringsidkarförhållande är inte reglerad i någon lag, det är istället i praxis som reglerna har 

fastslagits. Vid industriella produktskador, d v s egendoms- och förmögenhetsskador som 

drabbar en näringsidkare, är det oftast av säljaren som köparen kräver ersättning.2 Hur långt 

gående ansvar en säljare skall ha för produktskador, och på vilka grunder, har varit 

omdebatterat i svensk doktrin sedan 1900-talets början. 

 

Enligt gällande rätt kan en säljare bli ansvarig gentemot en kommersiell köpare i Sverige för 

produktskador på två grunder, dels culpa, dels garanti. Garantiansvaret innebär att en säljare 

blir strikt ansvarig för skadan, om han på ett eller annat sätt har garanterat att den levererade 

varan inte skall ge upphov till några skador. Det behövs med andra ord inte ha förekommit 

någon vårdslöshet på säljarens sida. En produktansvarsgaranti i ursprunglig eller "egentlig" 

mening innebär att säljaren uttryckligen garanterat frånvaron av skadebringande egenskaper i 

varan. Till följd av att domstolarena i allt större utsträckning velat hålla säljare strikt ansvariga 

för produktskador har de emellertid tolkat in en garanti i säljarens beteende. Man har med 

                                                
1 Det är en i princip omöjlig uppgift att konstruera - eller ens finna - någon allmängiltig, exakt definition av 
produktansvar. Generellt kan sägas att "produkt" framför allt avser varor, men produktansvar kan också 
uppkomma i samband med tjänst. "Skada" innefattar sak- och person- samt följskador till dessa, s k allmänna 
förmögenhetsskador. (Dufwa, Produktansvar, s 7, kap 5, 7 och 9) Skadebringande egenskaper kan sägas föreligga 
så snart en vara genom sin beskaffenhet kan föranleda skada på person eller egendom. (Vahlén, Om 
skadebringande egenskaper, s 374) Denna framställning behandlar i princip uteslutande en säljares ansvar för 
sakskada – även följdskador – som en vara gett upphov till.  
2 Lindmark, s 110, Dufwa, Produktansvar, s 51 ff 
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andra ord konstruerat en garanti och på så sätt har garantibegeppet vidgats – man benämner 

ibland dessa garantifiktioner.3  

 

Vad som kan rymmas inom en säljares garantiansvar är oklart. Det finns i dagsläget inga 

fastställda regler för när en säljare kan bli ansvarig till följd av garanti men genom praxis kan 

man utläsa att den kan vara både uttrycklig och underförstådd. En garanti kan också vara olika 

"klar" i den meningen att säljarens beteende ligger närmre eller längre ifrån det beteende som 

krävs för att det skall vara tal om en "egentlig". Mycket mer konkret vägledning än så om när 

en säljare kan bli skadeståndsskyldig till följd av garanti är svårt att finna. 

 

Att garantiansvaret har vidgats är tydligt, däremot är det oklart hur det har vidgats. Till detta 

kommer att en säljare som blir skadeståndsskyldig i de flesta fall kan söka täckning ur sin 

ansvarsförsäkring. Genom att säljaren har en sådan, säkerställs också den skadelidandes rätt till 

ersättning, vilket ju inte behöver vara fallet om ingen försäkring finns och säljaren är insolvent. 

I de flesta ansvarsförsäkringars villkor undantas dock skadeståndsskyldighet som uppkommer 

till följd av ett garantiåtagande. En säljare som har lämnat en garanti och som senare visar sig 

vara oriktig blir därför inte ersatt ur sin ansvarsförsäkring för de skador som hans oriktiga 

utfästelser medfört.  

1.1.1 Problemformulering 

Traditionella garantifall mellan näringsidkare leder vanligtvis inte till några större svårigheter 

att avgöra. Dessa är dock sällan förekommande. Desto fler är fallen där en säljare trots att han 

inte explicit garanterat att varan är skadefri åläggs ett strikt ansvar. Går det att närmare 

identifiera i vilka fall ett sådant vidgat garantiansvar träder in? Hur långt sträcker sig ansvaret 

för underförstådda garantier? Skall man t ex kunna ålägga en säljare ett ansvar för att han 

enbart framhållit varans goda egenskaper i allmänhet eller då han enbart har salufört en 

skadebringande vara? Uppsatsen syftar till att söka svar på när, i vilka situationer, en säljare 

kan – och bör – hållas ansvarig till följd av oriktig garanti. 

 

Jag kommer även att diskutera vilka konsekvenser ett sådant vidgat garantiansvar kan få för 

säljare och köpare med tanke på det garantiundantag som återfinns i dagens 

ansvarsförsäkringar.   

                                                
3 Se bl a Bengtsson, SvJT s 47 ff, Dufwa, Produktansvar, s 91 ff, Vahlén, s 369 ff 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda när en säljare kan anses ha lämnat en underförstådd garanti 

för att en vara inte skall ge upphov till produktskada som drabbar en annan näringsidkare.  

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer inte att behandla produktskador som uppkommer då produkten är en tjänst, 

t ex vid installationer och monteringsarbeten. Jag kommer inte heller gå in på vilka skador som 

ersätts, skadeståndet storlek och vilka effekter mitt resultat kan komma att få i detta avseende. 

1.4 Terminologi  

Culpa används synonymt med vårdslöshet, försummelse, vållande och oaktsamhet.  

 

Garanti används synonymt med utfästelse4 och tillförsäkran.  

 

Med garantiansvar avses det ansvar för en industriell produktskada som uppkommit till följd 

av en oriktig garanti. Ansvaret beskrivs i framställningen också som "ansvar till följd av 

garanti" (även om så inte sägs, måste garantin eller utfästelsen naturligtvis visa sig vara oriktig 

– d v s inte stämma -  för att ett ansvar skall träda in). 

 

För att beteckna den som avlämnar en garanti – inte bara vid produktskadegarantier, utan vid 

garantier i vidare bemärkelse – används Rodhes term garantigäldenär. Den som är mottagare 

av en garanti benämns garantiborgenär.5  

 

Garantifiktion används synonymt med garantikonstruktion och avser de fall där man intolkat 

en garanti även i situationer där en säljare inte explicit garanterat frånvaron av skadebringande 

egenskaper hos varan. Genom att konstruera – eller fingera – en garanti i sådana situationer kan 

man säga att garantiansvaret vidgas. 

 

Garantiundantag benämns den klausul i försäkringsvillkoren som undantar ansvar för en 

försäkringstagares skadeståndsskyldighet till följd av oriktig utfästelse eller garanti. Begreppet 

omfattar således både de nu gällande försäkringsvillkor och tidigare lydelser6.  

                                                
4 Termen utfästelse kan också användas för en utfästelse att prestera, t ex leverera varan på avtalad tid, fullgöra sitt 
uppdrag o s v. I framställningen syftar termen utfästelse endast på de fall då utfästelsen gäller ett sakförhållande (t 
ex gällande en egenskap hos varan), m a o det man normalt kallar garanti (Lehrberg, Förutsättningsläran, s 126)  
5 Rodhe, Obligationsrätt, s 16 
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För att avgränsa produktskadebegreppet till att omfatta endast sådana sak- och 

förmögenhetsskador som drabbat näringsidkare använder jag Lindmarks definition, industriella 

produktskador.
7  

 

En annan viktig användning av culpa i framställningen bör påpekas. I analysen kommer 

benämningen "culpöst beteende" användas och syftar då inte på ett beteende som 

nödvändigtvis skulle bli bevisat och fastslaget som culpöst enligt en culpabedömning i dess 

egentliga mening. Med culpöst beteende avses oaktsamhet, slarv, misstag eller liknande hos 

säljaren.  

1.5 Metod 

Min utgångspunkt och mitt främsta verktyg för att nå fram till det uppställda syftet är den 

rättspraxis som finns på området. Eftersom lagregler för industriella produktskador saknas är 

det genom praxis normerna för garantiansvarets tillämpning kan återfinnas. Till en viss, men 

mycket begränsad del, är dessa fastställda uttryckligen – t ex att en garanti kan vara 

underförstådd. Genom fåtalet explicita normer är det emellertid svårt att på en mer praktisk 

nivå finna svar på vad garantiansvarets ram innehåller, mitt tillvägagångssätt består istället av 

att försöka se de implicita normer som uttrycks genom genom de olika rättsfallen. Lagregler 

kommer endast i högst begränsad utsträckning att behandlas.  Doktrin kommer däremot i hög 

grad användas som hjälp och vägledning för att finna och förstå de normer som uppställts i 

praxis. Den praxis som utformats av Skadeförsäkringens villkorsnämnd kommer att fungera 

som någonting mitt emellan doktrin och de allmänna domstolarnas praxis; dels som hjälp och 

vägledning, dels som utfyllnad. 

  

1.5.1 Metodkritik 

Gällande praxis skulle en undersökning av detta slag säkerligen tillföras ett stor hjälp och värde 

om ett större underlag av rättsfall hade använts. De rättsfall jag främst syftar på är fall där 

                                                                                                                                                     
6 "Försäkringsgivaren svarar icke för skada å egendom uppkommen till följd av oriktig utfästelse angående 
levererad varas lämplighet för visst ändamål." Avgöranden där denna eller liknande lydelser varit föremål för 
bedömning, främst hos Skadeförsäkringens Villkorsnämnd, är trots att de inte identiska med dagens villkor (vilka 
inte heller är likalydande), relevanta för diskussion och analys kring vad som kan anses vara en garanti. 
Betydelsen av varans ändamål är, som också Karlgren hävdar (Produktansvar s 91) av utomordentlig betydelse för 
fastställandet av garantiansvarets ram.  
7 Se Lindmark,  
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garanti åberopats som grund men där talan har ogillats eller ansvar ålagts på annan grund. Till 

viss del har andra fall studerats, men framställningen har haft sin utgångspunkt i de fall där en 

åberopad garantigrund har nått framgång.  Hur omfattande en utökad undersökning skulle bli, 

är svårt för mig att bedöma. Att den skulle ligga utanför uppsatsens tidsramar är det emellertid 

ingen tvekan om. 

 

Gällande doktrinen kan det ibland vara svårt att veta huruvida de grunder8 som uppställs är 

förklaringar – hur något är - eller normativa argument –hur något bör vara. I vissa fall är det 

möjligt att fastställa, i andra inte och med stor sannolikhet finns det normativa argument som är 

tagna för förklaringar och vice versa. Utan långvarig praktiskt erfarenhet – om ens då - är detta 

en metodbrist som är svår att undvika.   

 

Det bör påpekas att den diskussion som förs i kapitel fem rörande garantiundantagets betydelse 

för köpare och säljare är rent teoretisk. Jag gör inga anspråk på att slutsatserna är, eller kommer 

att bli, praktiskt gällande.   

1.6 Den fortsatta framställningen 

Kapitel två syftar till att ge en överblick av produktansvaret och i kapitlet ges en presentation 

av de två grunder, culpa och garanti, som kan föranleda ansvar för en säljare.  

 

I kapitel tre presenteras ansvarsförsäkringen och dess undantag för skadeståndsskyldighet som 

uppkommit till följd av oriktig garanti. 

  

I kapitel fyra försöker jag med utgångspunkt i praxis utreda i vilka fall en säjare kan anses ha 

lämnat en garanti. Jag har valt att göra en kategorisering som innefattar tre olika slags 

underförstådda garantier.  

 

I kapitel fem ses de underförstådda garantiernas tillämpning ur ett försäkringsrättsligt 

perspektiv och jag diskuterar vilka konsekvenser denna kan få för säljare och köpare med tanke 

på gällande försäkringsvillkor. 

                                                
8 Framställningen syftar bland annat till att utreda på vilken grund eller grunder garantiansvaret skall byggas. 
Viktigt är då att uppmärksamma vilken innebörd benämningen grund skall ges. Med grund kan man förstå 
förklaringar av de regler som gäller nu. Förklaringarna kan vara av olika slag, historiskt kausala, moraliskt 
rättfärdigande eller ändamålsbestämda. Diskussionen om ett ansvars grund kan också vara mer normativ, d v s vad 
som bör gälla. Grunden blir då det som ska tjäna som stöd för ansvaret i framtiden. (Hellner, Skadeståndsrätt, s 
45) 
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I kapitel sex sammanfattar jag mina slutsatser.  



 

 10

2. Produktansvar 

 

Produktansvar är det ansvar en tillverkare, säljare eller någon annan har för skada som 

uppkommer genom en levererad produkts skadebringande egenskaper. Det rör sig således inte 

om fel på den levererade varan i sig, utan produktansvaret tar sikte på en följdskada som 

drabbar något annat än köpeobjektet.9 Exempel på produktskador är då ogräsmedel skadar inte 

bara ogräset utan också grödan, då hästfoder förgiftar hästen och då en maskin skadar de 

komponenter den är avsedd att bearbeta.  

 

I litteraturen görs en indelning av tre typer av brister eller fel som föranleder produktansvar10, 

konstruktionsfel, tillverkningsfel och instruktionsfel. Med konstruktionsfel förstås sådana fel 

som ligger i produktens eller framställningsförfarandets utformning. Orsaken till felet kan 

därför sökas i tiden före själva tillverkningen och feltypen drabbar inte bara ett exemplar, utan 

hela serier av exemplar. Tillverkningsfel, eller fabrikationsfel, härstammar från något missöde i 

själva tillverkningsprocessen eller det efterföljande kontrollförfarandet och återfinns hos 

enstaka exemplar. Den tredje feltypen, instruktionsfel, beror på bristande information till 

konsumenten om varans beskaffenhet. Instruktionsfel består alltså av felaktiga, ofullständiga 

eller uteblivna anvisningar för hur en i och för sig fullgod produkt skall användas.11  

 

2.1 Produktansvarets reglering 

Ansvar för industriella produktskador, d v s ansvar för egendoms- och förmögenhetsskador hos 

näringsidkare, är inte reglerat i någon lag. Vid åtskilliga tillfällen sedan seklets början har 

ämnet varit föremål för diskussion hos lagstiftaren, speciellt i samband med köprättens regler. 

Då 1905 års köplag utarbetades tog man inte ställning till i vad mån ansvaret för produktskador 

skulle omfattas av lagen. I ett rättsfall från 191812 fastslog emellertid HD att köplagens regler 

                                                
9 Dufwa, Produktansvar, s 7f 
10 Utöver dessa tre talar man om utvecklingsskador och systemskador. En diskussion om dessa tillför emellertid 
inte uppsatsen något värde då de inte sätts i samband med garantiansvar.  
11 SOU1979:79 s 42 
12 NJA 1918 s 156 (Koförgiftningsfallet) 
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inte var tillämpliga ifråga om produktskador, istället skulle en säljare svara för culpa och 

garanti, vilket sedan dess varit den svenska rättens ståndpunkt.13  

 

Vid den nya köplagens tillkomst diskuterades det i motiven huruvida produktskador även 

fortsättningsvis skulle undanhållas de köprättsliga reglerna. Propositionen avslutades med att 

”[o]m en såld varas skadebringande egenskaper orsakar skador på annan egendom, får rätten 

till ersättning för skadan istället bedömas enligt de allmänna skadeståndsrättsliga regler som 

gäller för produktansvar, såvida inte fråga är om garanti eller utfästelse.”14 Vid produktskador 

hänvisade lagstiftaren således till de allmänna skadeståndsrättsliga principerna, i första hand 

skadeståndslagens culparegel samt det ansvar för garanterade egenskaper som dittills fastställts 

i praxis.15 

 

1992 trädde en särskild produktansvarslag ikraft, men lagen kom endast att omfatta 

personskador och egendomsskador som drabbade konsumenter. Näringsidkare hänvisades till 

avtalsregleringar och ansvarsförsäkringar och vid tvist, till allmänna avtalsrättsliga, köprättsliga 

och skadeståndsrättliga regler.16  

 

Det är således i praxis som vägledning får hämtas gällande produktansvar mellan 

näringsidkare.17 Det senaste rättsfallet från högsta instans rörande garantiansvaret är det s k 

dieselloksfallet från 2001, vilket inkluderar en rad förhållanden av intresse för kommande 

analys och fallet lämpar sig väl att tjäna som en introduktion till den fortsatta framställningen 

2.1.1 Dieselloksfallet  

I dieselloksfallet18 åtog sig en säljare, Matab, att leverera en olja till Tågåkeriet, som skulle 

använda smörjoljan till sina lokmotorer. För att få rätt smörjolja upplyste Tågåkeriet Matab om 

att motorerna hade silverlegerade lager och att oljan därför inte fick innehålla zink. Tågåkeriet 

namngav också en typ av olja från en annan tillverkare, som de önskade att den levererade 

oljan skulle motsvara. Matab vidarebefordrade uppgifterna till det tillverkande bolaget, Castrol, 

                                                
13 Prop 1988/89:76, s 51, Bengtsson, SvJT 1969 s 47 f.  Det har emellertid även gått att finna mer eller mindre 
energiska argumentationer för att köprättsliga regler skall tillämpas vid produktansvar. Se exempelvis Karlgren, 
Produktansvaret, 1971 
14 Prop. 1988/89:76, s 51ff 
15 Hänvisning gjordes till rättsfallen NJA 1918 s 156 (koförgiftningsfallet) och NJA 1985 s 641 (bensinfallet) 
16 Prop. 1990/91:197 s 38 
17 Varken produktansvarslagen eller den nya köplagen har medfört att den praxis som förelåg vid tiden före dessas 
ikraftträdande blivit irrelevant eller fått minskad betydelse. Se bl a Hellner s 320. HD instämde i NJA 2001 s 309. 
18 NJA 2001 s 309 
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som rekommenderade en olja, vilken också levererades av Matab till Tågåkeriet. Oljan visade 

sig emellertid innehålla zink och orsakade stora skador på dieselloksmotorerna.  

 

Tingsrätten ansåg att inget i fallet tydde på att Matab agerat vårdslöst i samband med 

oljeaffären, och att företaget därmed inte kunde bli skadeståndsskyldigt på culpös grund. 

Däremot ansågs de kontakter som föregått Tågbolagets beställningar innebära att Matab kom 

att svara för att den levererade oljan skulle vara oskadlig för dieselmotorerna. På denna grund 

ådömdes också Matab att betala skadestånd för de förstörda motorerna.  

 

Hovrätten påpekade inledningsvis att ersättning för produktansvarsskada faller utanför den 

köprättsliga regleringen och att ansvar förutsätter att säljaren antingen varit försumlig eller att 

han garanterat en egenskap som den sålda varan saknar. Hovrätten avvisade vårdslöshet som 

grund, om än av annan anledning än tingsrätten och kom att uppehålla sig vid en diskussion 

huruvida ansvar förelåg på grund av ”särskild utfästelse”. Ur lagmotiven hämtade Hovrätten en 

rad exempel på särskilda utfästelser. En säljare som vid t ex avtalsförhandlingar särskilt 

understryker en egenskap eller annars använder ett uttryckssätt som är ägnat att skapa en 

särskild tillit hos köparen att uppgiften som lämnats är riktig, ansågs vara en särskild utfästelse. 

Detsamma gällde om köparen uttryckligen meddelar säljaren att han köper varan under 

förutsättning att varan har en viss närmare angiven egenskap och att säljaren är medveten om 

detta då han ingår köpeavtalet. Hovrätten fann att Matabs agerande kunde jämställas med att de 

gjort en särskild utfästelse och ådömde företaget att ersätta Tågbolaget för skadorna på 

lokomotiven. 

 

Målet fick prövningstillstånd i HD och domstolen angav i sina domskäl: 

 

”Om någon överenskommelse inte träffats men säljaren har tillhandahållit en 

vara under former som kan anses jämförliga med att han har utfäst att en vara 

har vissa egenskaper, har i rättspraxis säljaren ansetts kunna ha ett 

skadeståndsansvar. Praxis från tiden före 1990 års köplag ger sålunda exempel 

på att en avtalspart fått bära strikt ansvar på grund av att han genom sitt 

uppträdande ingett motparten föreställningen att produkten var lämpad för 

visst ändamål. Hans uppträdande har då tolkats som ett slags tyst garanti för 

att varan inte skulle ha skadebringande egenskaper…[….] Även om man i 

förarbetena till produktansvarslagen av dessa skäl tog avstånd från att låta 

lagens tvingande regler om strikt ansvar omfatta även produktskador på 
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egendom i näringsverksamhet, hindrar detta inte att ett ansvar för sådana 

skador ändå kan komma i fråga i näringsverksamhet, åtminstone inte när 

frånvaron av skadebringande egenskaper har ’särskilt utfästs’ (jfr 40 § tredje 

stycket köplagen)." 

 

Domslutet förpliktade således Matab att ersätta Tågåkeriet för den uppkomna skadan.  

 

Enligt praxis blir som ovan nämnt en säljare ansvarig för industriella produktskador på två 

grunder, culpa och garanti. Denna framställning kommer främst att fokusera på den senare men 

innan så sker skall jag först lämna en kort redogörelse för culpagrunden. 

2.2 Culpa 

Den allmänna principen om styrkt vållande i 2:1 skadeståndslagen är en tillämplig grund 

gällande en säljares produktansvar för industriella produktskador. Den grundläggande frågan 

vid culpabedömningen är om den påstått oaktsamme borde ha handlat på ett annat sätt. För att 

försöka finna en standard med vilken man kan jämföra det handlande som ägt rum kan ett 

större eller mindre antal omständigheter beaktas. Den standard som bör användas i varje enskilt 

fall kan återfinnas i lagstadganden och andra föreskrifter samt prejudikat. Även sedvana, d v s 

den aktsamhet som allmänt iakttas, kan användas vid bedömningen. Går det inte att finna 

vägledning i någon av ovanstående källor får domstolen göra en skönsmässig bedömning, 

vilken måste grundas på en detaljerad analys i vilken ett stort antal omständigheter måste vägas 

in.19  

 

Det är svårt att utifrån rättspraxis fastställa hur culpabedömningen närmare sker vid 

produktansvar. Generellt talar författare om att bedömningen får ske i ljuset av skaderisken, 

den sannolika skadans storlek, möjligheterna att förekomma skadan, den handlandes 

möjligheter att inse risken för skada samt genomsnittsförbrukarens kunskaper och 

förväntningar om produkten.20 Hänsynstagandet till alla omständigheter vid en skadevållares 

handlande medför att rätten till ersättning blir oförutsägbar, eller "slumpmässig" ur den 

skadelidandes synvinkel. Den skarpa gränsen mellan culpaansvar och strikt ansvar tenderar 

främst av denna anledning att suddas ut i modern skadeståndsrätt.21  

 

                                                
19 Hellner, Skadeståndsrätt, s 124 f 
20 Dufwa, Produktansvar, s 68, Bengtsson & Ullman, s 58f 
21 Hellner, Skadeståndsrätt s 144 
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Även av rättstekniska skäl är det att föredra att frångå den traditionella culpabedömningen 

eftersom en helhetsbedömning av skadesrisken, möjligheten att förekomma skadan etc leder till 

att kraven på utredningen är stora. Det förekommer frekvent i praxis att domstolarna fingerar 

en culpa genom att sätta väldigt stränga krav på aktsamhet. Man kan enligt Hellner se en 

tendens till "objektivering" av ansvaret, vilket innebär att man mer eller mindre eliminerar 

omständigheterna i det enskilda fallet. Exempel där man kan se spår härav är trafikskadefall där 

man bedömer om handlandet var lämpligt under omständigheterna men bortser från 

skadevållarens personliga förutsättningar.22  

 

Utgångspunkten i produktskadefall är att den skadelidande har bevisbördan för att styrka 

vållande hos ansvarssubjektet, vilket också i många fall är den svåraste uppgiften en 

skadelidande står inför.23 Genom att istället åberopa och tillämpa garanti som grund för 

produktansvaret uppnår man en ”objektivering” eftersom det inte krävs något vållande alls från 

säljarens sida. Hur ser då garantiinstitutet ut och hur kan en garanti lämnas?  

 

2.3 Garanti och garantifiktion 

Det garantiansvar som utvecklats i praxis gällande produktansvar mellan näringsidkare är att 

beteckna som ett rent strikt ansvar eftersom det föreligger ett ansvar oberoende om säljaren 

eller någon av hans anställda varit vållande.24 Kan man konstatera att säljaren avlämnat en 

garanti behöver man alltså inte finna något culöpst beteende från hans sida.  

 

En garantiförpliktelse i allmän bemärkelse (d v s inte bara produktansvarsgarantier) innebär att 

den som lämnar garantin svarar för att vissa fakta föreligger vid en viss tidpunkt. En 

garantiförpliktelse kan gälla de mest skiftande slag av fakta och någon kartläggning av vilka 

olika garantiförpliktelser som kan förekomma är inte gjord. Garantier går att finna t ex i 

köplagen, konsumentköplagen och inom fastighetsrätten. En garanti kan avse inte bara 

egendomens faktiska beskaffenhet utan även egendomens sakrättsliga (rättsliga fel) eller 

politirättsliga beskaffenhet (rådighetsfel). Det är garantier av det förstnämnda slaget som blir 

aktuellt vid produktansvarsgarantier. En varas faktiska beskaffenhet rör alltså egenskaper hos 

                                                
22 Hellner, Skadeståndsrätt s 144. Jfr NJA 1949 s 171. I fallet hade en motorcyklist kört på en bil och HD anförde 
att det inte kunde uteslutas att skadevållaren hade kunnat undvika kollisionen, om han haft något längre tids 
erfarenhet och besuttit större skicklighet vid förandet. 
23 Dufwa, Produktansvar, s 76 
24 Hellner, Skadeståndsrätt, s 96, Rodhe, Obligationsrätt, s 535. Märk dock skillnaden mellan strikt ansvar till följd 
av garanti och strikt produktansvar. Det senare är alltså oberoende av om någon garanti har lämnats eller ej. 
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varan i sig, det kan röra sig om att den ska vara av rätt märke, innehålla vissa ämnen eller 

inneha en viss produktionskapacitet o s v.25  

 

Vad många i doktrinen enas om är att garantiansvaret har tänjts till att inkludera även mindre 

"starka" garantier. Dufwa delar in garantiansvaret i olika grupper, vilka skulle kunna illustreras 

genom en glidande skala med i princip tre identifierbara steg. Första steget, när man talar om 

garanti med sikte på produktansvar i "egentlig" mening, rymmer en situation där en säljare har 

garanterat frånvaron av skadebringande egenskaper hos godset.26 Skadebringande egenskaper 

kan sägas föreligga så snart en vara genom sin beskaffenhet kan föranleda skada på person eller 

egendom. Enligt Vahlén rymmer begreppet dels det fall att en vara varit farlig i sig, t e x giftiga 

födoämnen, dels det fallet att varan i sig inte varit farlig men att svagheter i konstruktionen 

kunnat ge upphov till skador.27 Garantin behöver emellertid inte vara explicit, utan säljaren kan 

även implicit ha uttryckt sitt åtagande.  

 

En säljare kan dock bli ansvarig på grund av garanti även i fall där inget explicit eller implicit 

åtagande av ovan nämnda slag har gjorts. Om inte en "egentlig" garanti är för handen har 

domstolarna konstruerat en garanti. Man använder sig av vad som kallas för garantifiktioner.28 

En garantifiktion kan sägas vara en utvidgning av garantibegreppet till att omfatta en rad 

situationer som ligger utanför garantibegreppets kärna. Man har med hjälp av olika 

omständigheter i det specifika fallet rättfärdigat ett garantiansvar för en part som man ansett 

borde bära kostnaderna för skadan. Om det går att konstatera att någon har avgett en garanti, 

finns det som sagt en större möjlighet, jämfört med hjälp av en culpabedöming, att placera 

skadeståndet hos den som inte uppfyllt sitt givna löfte. Dufwas nästkommande två steg är att 

hänföra till konstruerade garantier; steg två rymmer situationen där säljaren endast har gett 

vissa utfästelser om varans egenskaper. På skalans tredje steg har säljaren inte gett några 

utfästelser alls utan endast salufört varan.29  

 

                                                
25 En sådan karläggning hade inte gjorts fram till 1955, inte heller efter detta datum har jag lyckats hitta någon. 
Rodhe, Obligationsrätt, s 214 f 
26 En sådan uttrycklig garanti är inte särskilt vanligt förekommande. (Håstad, s 211) Enligt André, 
Marknadsföringsansvar, s 514, har inte några uttryckliga garantier bedömts av HD. Inte heller efter detta år har 
några fall gått att finna. 
27 Vahlén, s 374 
28 Dufwa, Bill W, Produktansvar, s 91 
29 Dufwa, Produktansvarets reformering, Festskrift till Jan Hellner, s 194 f. Se även exempel på hur en garanti kan 
ha lämnats i prop 88/89:76, s 51   
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Denna uppdelning är ett sätt att försöka göra garantiansvaret mer handfast och upplysa om hur 

en garanti kan lämnas, men den säger ingenting om när en garanti av de olika "slagen" anses ha 

lämnats. Vilka omständigheter är med andra ord nödvändiga? Den explicita "egentliga" 

garantin som en säljare lämnar medför vanligen inga större tolkningssvårigheter. Värre är det 

med de underförstådda garantierna som han kan anses ha lämnat. Vad krävs för att en sådan 

förpliktelse skall vara för handen? Går det att samla alla underförstådda garantier under samma 

tak? Med hänvisning till de skillnader i säljarens beteende som nyss redogjorts för är detta föga 

troligt. Innan jag ger mig i kast med denna uppgift skall först något sägas om försäkringens 

betydelse i sammanhanget.  
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3. Försäkringsskydd 

Försäkringsvillkorens utformning och tillämpning är inte relevant för huruvida en säljare 

bedöms skadeståndsskyldig till följd av en lämnad garanti eller ej.30 För säljaren är det 

emellertid högst relevant om han anses ha lämnat en garanti och detta bedöms vara enda 

grunden för hans skadeståndsskyldighet. Ett sådant scenario medför nämligen att ingen 

försäkringsersättning kommer att betalas ut.31 Det är därför intressant även ur en 

försäkringsgivares synvinkel att få svar på när ett garantiansvar träder in för en säljare, tillika 

försäkringstagare.  

3.1 Ansvarsförsäkringens funktion och syftet med undantag för garanti 

Det försäkringsvillkor som är hänförligt till garantiansvar återfinns i företagens 

ansvarsförsäkring. Syftet med en ansvarsförsäkring är att försäkringstagaren skall kunna 

försäkra sig mot skadeståndsskyldighet som han enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler kan 

drabbas av.32 Skadeståndsreglernas verkningar och ansvarsförsäkringen är därför nära 

sammanbundna. Vid diskussioner kring försäkringsformen diskuteras inte bara hur väl denna 

tillgodoser försäkringstagarens intressen utan också hur väl den överensstämmer med 

skadeståndsrättsliga syften beträffande prevention, reparation och överföring av förluster. 

Ansvarsförsäkringen har fått utstå en del kritik främst med tanke på att den till viss del kan 

sägas motverka skadeståndets preventiva verkan då försäkringen ju täcker skador uppkomna av 

försäkringstagarens vårdslöshet, ibland t o m grova vårdslöshet.33  

 

Den skadelidande, i vårt fall köparen, kan vara helt säker på att få ersättning endast i de fall där 

skadan uppstått under sådana omständigheter att en person är skadeståndsskyldig, att den 

skadeståndsskyldige har en försäkring och att denna har rätt att få skydd ur försäkringen. Om 

skadevållaren inte har någon försäkring men är tillräckligt solvent, uppstår naturligtvis inte 

heller några problem. Det kan dock hända att en skadevållare inte förmår att betala det 

skadestånd som ålagts honom och varje form av undantag som är medtaget i 

försäkringsvillkoren medför därför en ökad risk för att den skadelidande inte blir ekonomisk 

                                                
30 Förekomsten av en ansvarsförsäkring hos skadevållaren kan möjligtvis påverka skadeståndsbedömningen, se 
vidare under not 52. 
31 I vissa fall är garantiansvar försäkrat, detta gäller vid t ex försäkrade branschavtal eller då näringsidkare inte 
använder den traditionella ansvarsförsäkring utan försäkrar hela avtal. Framställningen tar inte sikte på och 
kommer inte att behandla dessa undantagsfall. 
32 Se t ex villkor 5.1111 i If:s kombinerade företagsförsäkring, villkor 11.1 Länsförsäkringars kombinerade 
företagsförsäkring och villkor 3.7.1 i Trygg-Hansas försäkringsvillkor. 
33 Hellner, Försäkringsrätt, s 388 ff 
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kompenserad. Undantag i ansvarsförsäkringen finns där av olika skäl, dels för att i vissa 

situationer behålla skadeståndets preventiva verkan, dels för att försäkringsgivaren helt enkelt 

inte vill täcka vissa skador, t ex skadeståndsskyldighet till följd av en oriktig garanti.34 

 

Undantaget för garantiåtagande hör samman med försäkringstagarnas ovilja att försäkra skador 

som uppkommer till följd av att säljaren inte uppfyller det kontraktsmässiga ansvar han har 

gentemot sin motpart. Försäkringsersättningen får med andra ord inte utgöra ett ekonomiskt 

alternativ till att försäkringsgivaren inte fullgör sin förpliktelse.35 En säljare som garanterar att 

den levererade egendomen är av en viss beskaffenhet skall inte kunna förlita sig på att han har 

ansvarsförsäkringens skydd om det visar sig att utfästelsen skulle vara felaktig. När ett 

yrkesmässigt fel vid fullgörandet av ett avtal leder till skada, åberopas också att kravet på att ett 

försäkringsfall skall vara plötsligt och ovisst inte är uppfyllt. Undantaget motiveras även av 

preventiva skäl; en säljare skall inte frestas till att, i förlitan på försäkringsskydd spara tid och 

kostnader i arbetet genom att ta risker som han annars inte hade tagit.36 

3.2 Ansvarsförsäkringens och garantiklausulens utveckling 

Omkring år 1910 upptogs ansvarsförsäkring av försäkringsbolag i Danmark, Norge och 

Sverige. Villkoren37 i denna tidiga ansvarsförsäkring var utformade så att det var enbart 

skadeståndsskyldighet på utomobligatorisk grund som kunde försäkras.  Denna princip levde 

kvar till 1934 då tariffbolagen ändrade sina försäkringsvillkor och man introducerade 

garantiundantaget, som då kallades utfästelseklausulen. I 1958 års villkor för ansvarsförsäkring 

undantogs ”skada som uppkommit till följd av oriktigt utfästelse om levererad egendoms 

lämplighet för visst ändamål”38. På fyrtio- femtio och sextiotalen gav Skadeförsäkringens 

villkorsnämnd en rad utlåtanden, samtliga rörande egendomsskador, om hur utfästelseklausulen 

skulle tolkas. Ett fick status som principuttalande vilket villkorsnämnden hänvisade till i en rad 

senare fall. 

 

”För tillämpligheten av den åberopade undantagsbestämmelsen förutsättes, att 

försäkringstagaren lämnat en utfästelse angående den levererade egendomens 

lämplighet för visst ändamål och att utfästelsen sedermera visat sig vara oriktig. En 

                                                
34 Hellner, Försäkringsrätt, s 390 ff 
35 Bengtsson, Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållande II, s 316 ff, Hellner, Försäkringsrätt, s 409 
36 Bengtson, Bertil, Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden II, 317 f 
37 De svenska bolagen i branschen enade sig om allmänna försäkringsvillkor 1917 vari detta innehåll stadgades. 
Dessförinnan hade villkoren hos de olika bolaget haft lite olika lydelser, men med samma grundtanke.   
38 Citat ur Hellner, Försäkringsrätt, s 414, Se även Bengtson, Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden II, s 
373, 378 ff 
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dylik utfästelse behöver uppenbarligen icke ha lämnats uttryckligen utan kan framgå av 

de omständigheter, under vilka avtalet om leveransen kommit till stånd. Redan det 

förhållandet, att en vara salubjudes för visst angivet ändamål, måste sålunda i regel 

anses innebära en utfästelse, att varan lämpar sig för detta ändamål. På enahanda sätt 

torde ofta det fallet böra bedömas, att en vara av säljaren tillhandahålles under en viss 

allmänt vedertagen varubeteckning. Även eljest kunna omständigheterna i det särskilda 

fallet vara sådana, att en utfästelse av nu ifrågavarande slag måste anses given. 

Huruvida försäkringstagaren varit i god tro eller ej beträffande den lämnade utfästelsen, 

lärer i allmänhet vara utan betydelse vid tillämpningen av förevarande 

försäkringsvillkor. Oriktig utfästelse i villkorets mening torde emellertid – där ej 

särskilda omständigheter till annat föranleda – icke kunna anses föreligga i sådana fall, 

då en ren felexpediering skett; i stället för en vara A har av misstag en vara B 

levererats. Härmed torde få jämställas fall, då av en vara – som försäkringstagaren 

fortlöpande tillverkar och som i och för sig är lämplig för det ändamål, för vilket den 

salubjudes – vid något tillfälle ett parti blivit olämpligt till följd av någon oförutsedd 

omständighet, t. ex. slarv eller oaktsamhet av de arbetare, som deltaga i 

tillverkningen.”(115/1953)  

 

Villkorsnämndens uppgift i sina avgöranden var inte att bedöma huruvida 

skadeståndsskyldighet förelåg, utan förutsatt att en sådan förelåg, om denna var att hänföra till 

en garantiförpliktelse och som således skulle falla utanför försäkringsskyddet.39 Själva 

skadeståndsbedömningen var föremål för de allmänna domstolarnas bedömning och utbudet av 

praxis på området var och är fortfarande, relativt skralt. Genom villkorsnämndens avgörande 

kan man, som principuttalandet ovan visar, utröna vilken som var nämndens uppfattning om 

vad som skall tolkas som en garanti. Parter i avgörandena är försäkringsgivare och säljare, till 

skillnad från vid skadeståndsprövningen där de utgörs av säljare och köpare, vilket man bör 

man ha i åtanke då man tillgodogör sig deras uttalanden och beslut.  

 

Villkorsnämndens avgöranden saknar i de allra flesta fall motivering, det är därför svårt att 

säga vad de grundade sina bedömningar på. Villkorsnämnden upphörde 2001, mycket till följd 

av att försäkringsbolagens villkor utformades allt mer olika, varför avgörandena blev allt 

mindre allmänt gällande, men nämndens avgöranden influerade i stor utsträckning de svenska 

försäkringsvillkorens tillämpning och utformning.40  

 

                                                
39 Skadeförsäkringens villkorsnämnd, avgörande 51/1969  s 3 
40 Karin Holmgren, intervju 041204 
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3.3 Gällande försäkringsvillkor 

De flesta41 svenska försäkringsbolags ansvarsvillkor innehåller idag ett undantag för 

garantiåtaganden. Klausulernas namn och lydelse ser inte likadana ut som de tidigare och 

dagens undantag skiljer sig till viss mån också från varandra, det grundläggande syftet med 

klausulen är emellertid detsamma – att undanta ersättningsansvar som grundar sig på garanti.  

 

          3.7.10.15. Utfästelse och garanti 

 Försäkringen gäller inte för skadeståndsskyldighet som grundas på garanti eller 

utfästelse om skadeståndsskyldighet inte hade förelegat utan garantin eller utfästelsen. 

Försäkringen gäller dock för ansvar som den försäkrade åtagit sig enligt för branschen 

gällande standardavtal.  

(Trygg Hansa, Försäkringsvillkor from 2004-11-01) 

 

3.7.4.15 Utfästelse och garanti 

Försäkringen gäller inte för skadeståndsskyldighet som grundas på garanti eller 

utfästelse om skadeståndsskyldigheten inte hade förelegat utan garantin eller 

utfästelsen. Försäkringen gäller dock för ansvar som den försäkrade åtar sig enligt för 

branschen gällande standardavtal.  

(Zürich, ZS 30:05) 

 

        5.23 Utfästelse eller garanti. 

Försäkringen gäller inte för skada som beror på funktionsbrist, för låg verkningsgrad 

eller bristande prestationsförmåga hos produkt som den försäkrade levererat, i den mån 

den försäkrade är ansvarig för skadan enbart på grund av uttrycklig eller underförstådd 

utfästelse eller garanti. 

 (If, Kombinerad företagsförsäkring, K 7018:11, 2000-11-01) 

 

12.3 Bristande prestationsförmåga 

Försäkringen gäller inte för skada som beror på funktionsbrist, för låg verkningsgrad 

eller bristande prestationsförmåga hos den levererade produkten eller egendomen, i den 

mån skadeståndsanspråket endast kan grundas på uttrycklig eller underförstådd 

utfästelse eller garanti.  

(Moderna försäkringar, Ansvarsförsäkring för företag, A 2001:3) 

 

 

Om försäkringstagaren tar på sig ett skadeståndsansvar som går utöver vad som följer av 

gällande skadeståndsrätt eller för branschen gällande standardavtal, får han alltså själv svara för 

                                                
41 Mig veterligen är det endast Länsförsäkringar som saknar ett undantag för garanti. 
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sitt åtagande. I och med garantiklausulen ersätts skada som uppkommit i enlighet med 

culpareglerna, d v s på grund av att försäkringstagaren varit försumlig men inte skada som 

uppkommit i de fall då försäkringstagaren gett en oriktig utfästelse eller garanti. Jag ämnar nu 

ta upp den tråd jag släppte i kap 2, innan ansvarsförsäkringen introducerades. När kan och bör, 

en säljare hållas ansvarig till följd av en oriktig underförstådd garanti?  
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ANALYS 

 

4. Underförstådda garantiförpliktelser  

 

De fall där det är tal om garantiansvar i "egentlig mening" är väldigt få. En säljare garanterar 

sällan explicit att varan inte har några skadebringande egenskaper.42 Då en uttrycklig garanti 

lämnats råder ingen tveksamhet; säljaren har explicit avgett en viljeförklaring att åta sig att 

ersätta de skador varans skadebringande egenskaper ger upphov till. Problemen i ett sådant 

scenario kan vara hänförliga till bevisningen eller svårigheterna med att tolka det exakta 

åtagandet. Sådan problematik är emellertid inte föremål för framställningen, vilken istället tar 

sikte på de fall där ingen uttrycklig garanti har lämnats. I vilka fall kan underförstådda garantier 

anses ha lämnats? Vilka omständigheter vid avtalsslutet är avgörande för denna bedömning?  

 

För att kunna lägga fram ett rimligt förslag på vilka situationer som en säljare skall bli ansvarig 

måste ledning sökas i praxis eftersom ingen lagreglering finns på området. Både lagstiftaren 

och HD har uteslutit köplagen som tillämpliga regler, trots att reglerna är starkt knutna till 

produktansvar mellan köpare och säljare. Detta kommer jag heller inte att ifrågasätta, 

grunderna för detta ställningstagande är goda.43 Det är för den sakens skull dock inte uteslutet 

att finna ledning i inomobligationsrättsliga principer, vilket också stöds av motiven till 

produktansvarslagen. Det är ju framför allt i inomobligatoriska förhållanden som ett 

garantiliknande ansvar återfinns. Dessutom föreligger det, till skillnad från det "klassiska" 

produktskadeförhållandet som består av tillverkare – köpare, de facto ett kontraktsförhållande 

mellan säljare och köpare. Det går inte att bortse från det avtryck som detta 

kontraktsförhållande lämnar.44   

 

Det är alltså praxis som är den primära källan för garantiansvarets normer. Enligt min mening 

finns det två – eventuellt tre – slags underförstådda garantiförpliktelser inom garantiansvarets 

ram, vilka kommer att redogöras för nedan. Den ena är då säljaren garanterar att varan kan 

                                                
42 Karlgren, Produktansvaret, s 62, 89 
43 Se Prop 1988/89:76 s 52 ff  
44 Prop 1990/91:197 s 38, Se även Agell, s 30 ff 
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användas till ett visst angivet ändamål. Exempel på sådana garantier, vilka jag betecknar som 

instruktionsfelsgarantier, kan spåras relativt tydligt i praxis. Den andra är då säljaren levererat 

en vara med andra egenskaper än de som köparen uttryckligen efterfrågat. Även i fall av denna 

art har man bedömt att säljaren skall ha ett garantiansvar. Den tredje, och svagaste 

garantiförpliktelsen som man kan hävda föreligger utgörs av de fall då säljaren sålt varan under 

en viss beteckning, och att varan sedan visar sig avvika från denna.  

 

4.1 Instruktionsfelsgarantier - rekommendation av en för ändamålet 

olämplig vara  

Inom obligationsrätten kan ett garantiansvar inträda utan att överlåtaren lämnat uppgifter om 

egendomen. I dessa situationer krävs det istället att överlåtaren insåg att förvärvaren förutsatte 

att egendomen skulle ha en viss beskaffenhet. Rodhe nämner som exempel fallet att en köpare 

förvärvar lös egendom med avsikt att använda den till ett visst ändamål, vilket var känt för 

säljaren. Säljaren kan då ha ett ansvar för att egendomen kan eller får användas härtill även om 

han inte gjort något uttalande härom.45  

 

Inom produktansvaret talar man i allmänhet om tre olika fel hos en vara som gör att den är 

skadebringande, konstruktions- tillverknings- och instruktionsfel. Det fel som en del skador i 

praxis härrör ur, kan emellertid inte insorteras under någon av dessa feltyper. Det handlar om 

fall där varan i sig inte är farlig p g a brister i  konstruktionen eller tillverkningsprocessen, utan 

varan ger snarare upphov till farlighet p g a felaktig eller bristfällig rekommendation. Det går 

trots detta inte heller att sortera in dem under instruktionsfelen, eftersom varan inte används på 

fel sätt - vilket ofta förknippas med instruktionsfelen – utan för fel ändamål. Med andra ord 

kan man säga att varan innehåller skadebringande egenskaper för just detta ändamål. Hur detta 

tar sig i uttryck kommer att utredas närmre nedan. Termen skadebringande egenskaper kommer 

fortsättningsvis att användas också vid denna typ av garantier, även om varan vid användning 

till rätt ändamål inte kan sägas vara skadebringande. I de fall en säljare, under särskilda 

omständigheter blir ansvarig till följd av att varan varit olämplig för sitt ändamål, kommer jag 

fortsättningsvis att benämna instruktionsfelsgarantier. 

                                                
45 Ett sådant vitt gående ansvar föreligger enligt Rodhe inte bara vid lös egendom utan även vid hyra och 
upplåtelse av nyttjanderätt till lös egendom, förmodligen också vid upplåtelse av fartyg i fraktavtal men inte vid 
köp av fast egendom eller arrende. Rodhe, Obligationsrätt, s 225 
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4.1.1 Instruktionsfelsgarantier i praxis46 

I NJA 1968 s 285 (dillodlingsfallet) tog en dillodlare kontakt med en lantmannaförening för att 

diskutera besprutning av sitt dillfält och vilket preparat som skulle vara lämpligt för ändamålet. 

Föreningen föreslog då medlet Du Tom, vilket besprutningsmannen också kom att använda. 

Besprutningen åsamkade emellertid brännskador på dillfältet för vilka dillodlaren krävde 

skadestånd, åberopandes i första hand att det måste ligga ett garantiåtagande i avtalets47 natur. 

En enig HD ådömde föreningen skadeståndsansvar på den åberopade garantigrunden. 

 

"Mellan S och föreningen, som yrkesmässigt lämnar råd om och ombesörjer 

ogräsbekämpning med kemiska medel, har avtalats att föreningen skulle verkställa 

sådan bekämpning på den S tillhöriga dillodlingen. På rekommendation av 

föreningen har överenskommits att besprutningen skulle verkställas med Du Tom. 

[….] Det avtal som träffats mellan S och föreningen får anses innebära att föreningen 

åtagit sig svara för att dillodlingen icke skulle skadas på angivet sätt genom 

besprutningen."  

   

I en hovrättsdom från 1984 (kornfallet) påminner omständigheterna mycket om de i 

dillodlingsfallet. En jordbrukare anlitade en företagare, Erbin N, att utföra besprutning av sitt 

kornfält. Enligt avtalet skulle Erbin N även göra valet av bekämpningsmedel. Några månader 

efter besprutningen konstaterade man att odlingen fått sprutskador och jordbrukaren krävde 

Erbin N på skadestånd. Det framhölls från Erbin N:s sida att kornsorten var särskilt känslig mot 

det använda bekämpningsmedlet, något som inte var känt för honom. Av denna anledning 

friades också Erbin N från ansvar. Enligt hovrätten hade det dock inte gjorts övervägande 

sannolikt att kornsortens känslighet för det använda medlet medverkat till skadan. Avtalet 

mellan lantbrukaren och Erbin N ansågs innebära – i likhet med dillodlingsfallet –att Erbin N 

åtagit sig att svara för att kornfältet inte skulle skadas genom besprutningen. Erbin N ådömdes 

skadeståndsskyldighet. Inför hovrättsförhandlingen hade jordbrukaren tillagt att säljaren 

tecknat en ansvarsförsäkring och att säljaren åberopat denna försäkring vid de överläggningar 

som föregick besprutningen. I hovrättsdomen nämns emellertid inte denna omständighet.48  

                                                
46 Fler fall av samma slag finns bland Villkorsnämndens avgöranden, se t ex 76/1973, 38/1956, 4/1968. Se även 
NJA 1964 s 454 i det följande. 
47 Bengtsson för en diskussion om rättsfallets prejudikatvärde med tanke på avtalets art i samband med att han 
konstaterar att köplagen inte tillämpades. Avtalet utgjorde nämligen närmast ett uppdragsavtal eftersom 
föreningen också försåg odlaren med själva besprutningen. Bengtsson och övrig doktrin verkar trots detta vara av 
uppfattningen att utgången skulle bli den samma, förutsatt att omständigheterna i övrigt varit de samma, om 
föreningen levererat medlet för att odlaren skulle sköta besprutningen själv. Bengtsson menar att med den 
garantikonstruktion som använts är det likgiltigt hur avtalet skall rubriceras. (SvJT 1969 s 46 ff,)  
48 RFS 1984:1 
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I de ovan nämnda fallen beställdes varor som var avsedda att skydda odlingarna, men resultatet 

av dess användning blev det motsatta.49 Varan i sig var alltså inte felaktig, utan den användes 

till fel ändamål. Hade varan använts till rätt ändamål hade ingen skada skett. Du Tom i 

dillodlingsfallet kunde användas till andra grödor men inte till dill och bekämpningsmedlet i 

kornfallet var inte lämplig för kornsorten som det användes på. Att en vara skadar annan 

egendom vid användning för olämpligt ändamål, är dock inte tillräckligt för att en garanti skall 

vara för handen. Skulle man ålägga säljaren ett generellt och ovillkorligt ansvar för att alla hans 

varor används till rätt ändamål skulle man i realiteten åstadkomma ett strikt produktansvar, 

vilket (ännu) inte eftersträvas. Det måste föreligga ytterligare omständigheter för att en säljare 

skall kunna hållas ansvarig.  

 

I målen är orsaken till felanvändningen att hänföra till de instruktioner eller råd säljaren gav. 

Det måste därmed ha förts någon slags diskussion om varans egenskaper. Denna förutsättning 

kommer att utvecklas mer nedan, först ämnar jag kommentera ett i sammanhanget relevant 

rättsfall. I det sk minkfoderfallet från 198750 valde HD att inte låta en utfästelseklausul omfatta 

en skada som uppkommit då säljaren sålt en olämplig vara med vetskap om vilket ändamål det 

skulle användas till. Den avgörande frågan var om en utfästelse kunde anses föreligga trots att 

säljaren (likaledes försäkringstagare) inte gett någon uttrycklig garanti eller utfästelse om 

varans lämplighet.  

 

"Det är ostridigt att Kvarnbolaget (säljaren, min anm.) inte har lämnat någon direkt 

garanti eller gjort någon därmed jämförlig uttrycklig utfästelse när avtalet om 

leverans av fiskmjöl till Vision (köparen, min anm.) ingicks. Tvisten gäller frågan 

om utfästelse likväl kan anses föreligga. Utfästelseklausulens ordalydelse ger, tolkad 

enligt vanligt språkbruk, föga stöd för Skandias påstående att enbart en försäljning av 

fiskmjöl med vetskap om att detta skall användas som minkföda är att anse som en 

utfästelse om mjölets lämplighet för visst ändamål. Skandia har inte visat att det i 

övrigt förekommit några sådana omständigheter i samband med avtalet mellan 

                                                
49 Åtminstone två författare i doktrinen är av uppfattningen att särskilt viktigt för utgången i målet var att det 
handlade om "sakkunniga råd" (Hellner, Skadeståndsrätt, s 323). Åtagandet hade en "yrkesmässig karaktär" - 
rekommendationen lämnades av en part som framstod som den sakkunniga kontrahenten på området (Bengtsson, 
Om skadebringande egenskaper SvJT 1969 s 46ff). Visserligen är en sådan slutsats riktig men knappast speciellt 
hjälpfull inför framtida tolkningar kring garantiansvaret. En näringsidkare som saluför en viss vara, och då ofta 
varor inom ett specifikt område måste väl i de flesta fall anses som den sakkunniga parten. Detta måste gälla 
generellt även om köparen är en näringsidkare. Av denna anledning kommer alla åtaganden vid industriellt 
produktansvar ha "yrkesmässig karaktär".  
50 NJA 1987 s 835. Efterföljande citat från s 4 i domen. 
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Kvarnbolaget och Vision att en utfästelse med rimligt krav på tydlighet kan anses 

föreligga." 

 

Innan någon slutsats dras av domskälet bör man uppmärksamma att det framkommer av 

tingsrättens dom att det inte hade åberopats några omständigheter som utvisat att diskussioner 

förts om fiskmjölets lämplighet som minkföda eller att Kvarnbolaget tillställt köparen 

reklammaterial eller liknande meddelanden. Utgångspunkten för tingsrättens bedömning var 

således "att Vision kontaktat Kvarnbolaget för att köpa fiskmjöl och att Kvarnbolaget förhållit 

sig helt passivt i fråga om utfästelsen beträffande fiskmjölets lämplighet som minkfoder"51. Inte 

heller i hovrättens eller högsta domstolens dom verkar utgångspunkten vara en annan. Det är 

vanskligt att dra några slutsatser om skälen till domstolarnas motivering, men det verkar inte 

allt för otroligt att frånvaron av en diskussion kring varans egenskap medfört att en utfästelse 

"med rimligt krav på tydlighet" inte ansågs föreligga.   

 

Det är också tänkbart att man bör ha i åtanke att parterna i målet var säljarens försäkringsgivare 

mot den skadedrabbande köparen som övertagit säljarens rätt till försäkringsersättning. 

Huruvida en sådan omständighet kan spela in på bedömningen är dock svårt att uttala sig om.52   

 

En förutsättning för instruktionsfelsgarantier är alltså att det förts något slags diskussion om 

varans egenskaper. Däremot behöver säljaren som sagt inte åtagit sig att svara för frånvaron av 

skadebringande egenskaper i egentlig mening, eller ens ha lämnat direkta uppgifter om varans 

egenskaper, utan instruktionsfelsgarantier uttrycker de fall då säljaren åtagit sig att svara för att 

varan är lämplig att använda till ett visst specifikt ändamål.  Vi skall därför titta närmare på 

ändamålets relevans, dess fastställande och säljaren respektive köparens ansvars för att så görs. 

 

4.1.2 Tolkning av varans ändamål  

För att konstatera att en vara inte är ändamålsenlig måste man fastställa vilket ändamålet är. 

Ändamålet är inte generellt utan varierar från fall till fall. Här kan man dra paralleller till 
                                                
51 Sid 4 i domen, NJA 1987 s 835 
52 Förekomsten av ansvarsförsäkring ökar starkt den skadelidandes möjlighet att få det skadestånd vartill han är 
berättigad. Ansvarsförsäkringen säkerställer så att säga skadeståndets reparativa funktion. Hellner menar att det är 
möjligt för en domstol att vid bedömningen av en konkret skadeståndsfråga ta hänsyn till förekommande 
försäkringslösningar och villkor. I vilken utsträckning det förekommer är enligt honom svårt att bedöma. 
(Försäkringsrätt, s 391) Konsekvensen av att säljaren överlåter sin rätt till försäkringsersättning ur 
ansvarsförsäkringen till den skadedrabbade köparen blir att domslutet måste bli det omvända, jämfört med om 
köpare och säljare varit parter, för att köparens skada skall repareras.  
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obligationsrätten där man talar om ansvarsförpliktelser, vilka karakteriseras av att säljaren eller 

upplåtaren ansvarar för att vissa fakta förelåg eller kommer att föreligga vid en viss tidpunkt. 

Om säljaren inte uppfyller sin ansvarsförpliktelse, är en avvikelse för handen.  

 

En vara kan avvika från en normal standard för liknande varor i allmänhet, eller så kan varan 

avvika från en individuellt bestämd standard. Ett ansvar för en individuellt bestämd standard 

uppkommer vanligen av att säljaren lämnat uppgifter om egendomen. Om man kan konstatera 

att en avvikelse föreligger måste nästa steg i bedömningen vara om avvikelsen är relevant, med 

andra ord om påföljd kan göras gällande.53 Denna ordning kommer även jag att följa och i 

nästkommande kapitel undersöks vilka omständigheter som rimligtvis måste föreligga för att 

avvikelsen från lämnad fakta skall vara relevant, eller med andra ord för att en 

instruktionsfelsgaranti skall föreligga.  

 

4.1.3 Säljarens ansvar för att ändamålet fastställs 

4.1.3.1 Säljarens upplysningsplikt 

För att undvika begreppsförvirring skall först några ord sägas om begreppet upplysningsplikt. 

Vid andra, inomobligatoriska garantier, är ofta vetskap hos garantigäldenären (den som lämnar 

garantin) en förutsättning för att en avvikelse skall vara relevant. Gäldenären har en 

upplysningsplikt, vars försummande medför att påföljder inträder. Denna upplysningsplikt kan 

också utökas med en undersökningsplikt som innebär att man tillräknar gäldenären inte enbart 

den vetskap han faktiskt hade utan även den vetskap han borde ha haft. Å andra sidan kan 

gäldenärens ansvar i andra fall begränsas genom att hans vetskap blir relevant enbart om han 

förfarit svikligt.54 Vid produktansvarsgarantier är säljarens vetskap irrelevant i den 

bemärkelsen att säljaren svarar oavsett om han visste om att avvikelsen var för handen eller ej. 

Man kan säga att säljarens ansvar är, med en från skadeståndsrätten lånad term, rent strikt – det 

annars nödvändiga insiktsrekvisitet behöver inte vara uppfyllt.55 Det är därför inte lämpligt att 

tala om en säljares upplysningsplikt och undersökningsplikt – i dess egentliga mening – vid 
                                                
53 Rodhe, Lärobok i obligationsrätt, s 124ff samt Obligationsrätt, s 214 ff. Tilläggas bör att Rodhe egentligen 
använder termen fel även vid avvikelse, men för att inte riskera att blanda in köprättsliga begrepp poängterar jag 
att det är avvikelse som avses. För att en avvikelse (subjektivt/konkret fel) skall föranleda påföljd behöver alltså 
ytterliga rekvisit vara uppfyllda. Hellner t ex menar att för att man ska kunna tala om fel, skall köparen också 
kunna göra en påföljd gällande – båda rekvisiten inryms således då i själva felbegreppet. Jag sållar mig som sagt 
emellertid till samma skara som Rodhe och anser att det är mer systematiskt att dela upp dessa i två steg.  
54 Rodhe, Obligationsrätt, s 267 
55 För att en upplysningsplikt, i dess traditionella bemärkelse, över huvud taget skall kunna bli aktuell är säljarens 
(eller upplåtarens) insikt ett nödvändigt rekvisit. Säljaren skall ha kännedom om ett visst förhållande, veta om att 
motparten saknar sådan kännedom och inse att förhållandet är av betydelse för motparten (Hultmark, s 12 ff) 
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diskussioner kring produktansvarsgarantier.56 För att försöka fastställa säljarens respektive 

köparens ansvar för att ändamålet fastställs kommer jag likväl att tala om termerna, men de ges 

en annan innebörd än den nyss återgivna.   

 

Då det gäller säljarens upplysningsplikt vid instruktionsfelsgarantier blir frågan vilken 

skyldighet en säljare har att upplysa om varans skadlighet vid användning till fel ändamål. På 

samma sätt som säljarens upplysningsplikt utgör grunden för ansvar då dennes ansvar inte är 

rent strikt, bör säljarens upplysningsplikt om varans olämplighet föranleda ansvar vid 

instruktionsfelsgarantier. Vid garantier behöver, som sagts ovan, insiktsrekvisitet inte vara 

uppfyllt, säljaren behöver inte ha haft vetskap om varans olämplighet. Däremot måste säljaren 

ha varit medveten om till vilket ändamål varan skulle användas. Utan en sådan insikt kan 

säljaren inte åläggas ett ansvar, det är knappast rimligt att ålägga säljaren en upplysningsplikt 

om alla möjliga tänkbara användningsområden som gör varan skadlig för sin omgivning. 

Slutledningen blir att säljaren, åtminstone i inledningsskedet inte kan anses ha någon 

upplysningsplikt alls, då han helt enkelt inte har kunskap om vad han skall upplysa om. 

Däremot bör det diskuteras vilken undersökningsplikt säljaren har för att förvissa sig om 

ändamålet för varans användning.  

 

4.1.3.2 Säljarens undersökningsplikt av varans användningsområde 

Då det gäller säljarens undersökningsplikt blir frågan vilken skyldighet denne har att skaffa sig 

kunskap om för vilket ändamål varan skall användas. Här avses alltså inte undersökningsplikt 

av vetskap om olämpligheten, utan en undersökning av vad kunden skall använda varan till. 

Det ligger nära till hands, precis som då det gäller säljarens upplysningsplikt, att anta att 

säljaren inte heller har någon inledande undersökningsplikt. Om en köpare förvärvar en vara 

utan att upplysa eller ens antyda vad varan skall användas för, står köparen risken för att varan 

är lämplig för sitt ändamål. Först när en diskussion om varans avsedda ändamål – i det 

specifika fallet - förts på tal, lämpas ansvaret över på säljaren. Säljaren har då en plikt att 

närmare undersöka ändamålet, och då samtidigt förvissa sig om att varan han säljer är lämplig 

för detta ändamål.  

 

Det kan hävdas att en sådan undersökningsplikt medför att säljaren åläggs ett för vitt gående 

ansvar, men av hänsyn till köparen kan dock en sådan plikt motiveras. Då en näringsidkare 

                                                
56 Martinsson, s 438, Håstad, Säljarens upplysningsplikt, s 607 
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säljer en vara måste han anses ha störst kunskap på området.57 En köpare som avser förvärva en 

vara, ofta av betydande värde eller kvantitet, måste kunna lita på att en säljare besitter så pass 

stor kunskap om varans egenskaper att denne vet vilka omständigheter som skall, eller inte 

skall föreligga för att varan skall vara ändamålsenlig. Det är alltså dessa omständigheter en 

säljare måste förvissa sig om. Undersökningsplikten kan naturligtvis inte dras hur långt som 

helst. Gränsen för vad en säljare bör förutse får göras genom en bedömning från fall till fall. 

För att ett skadeståndsanspråk skall vara befogat måste säljaren enligt min mening inte tvunget 

ha insett, utan - med tanke på hans roll som sakkunnig säljare - bort inse varans olämplighet. 

Ett rättsfall från sextiotalet berör bort inse-frågan och domstolen särskiljde där skadevållarens 

skyldighet att inse själva ändamålet och hans skyldighet att inse olämpligheten för ändamålet, 

där det sistnämnda inte är en självklar följd av det första.  

 

I NJA 1964 s 454 (kedjehusfallet) slöt en byggherre som skulle uppföra kedjehus avtal med 

kommunen från vilken han förvärvat marken, om att det i köpeskillingen skulle ingå 

"uppfyllning kring blivande byggnader enligt byggnadsnämndens anvisningar". Kommunen 

fullgjorde emellertid inte sitt åtagande fullt ut utan levererade endast massorna, byggherren fick 

själv planera ut dessa. De levererade schaktmassorna visade sig vara för tunga i förhållandet till 

markens beskaffenhet och uppfyllningens höjd vilket medförde att husen skadades.  

Fyllnadsmassorna var inte objektivt sett behäftade med något fel men var högst olämpliga för 

det i fallet avsedda ändamålet. Det centrala i fallet är att kommunen insåg till vad 

schaktmassorna skulle användas. HD ansåg att det däremot inte hade visats att kommunen 

också insett, eller bort inse, fyllnadsmassornas olämplighet för detta ändamål. Det kunde inte 

ha ålegat kommunen – även i en roll som sakkunnig säljare - att genom markundersökning på 

den plats där massorna skulle placeras, förvissa sig om användbarheten för ändamålet. 

Kommunen gick således fri från skadeståndsskyldighet. Två saker är värt att anmärka på i 

domen. För det första innebar den en väldigt begränsad undersökningsplikt för säljaren med 

tanke på åtagandets omfattning, vilket förmodligen kan förklaras med att det vid tidpunkten 

fanns en större skepsis än idag till att använda sig av ett vidgat garantiansvar. Gränsen för vad 

en säljare bort inse för att ett garantiansvar skulle inträda sattes – enligt min mening och i 

jämförelse med senare rättsfall – orimligt högt. Domslutet eller åtminstone domskälen skulle 

med största sannolikhet se annorlunda ut idag. 

 

                                                
57 Jfr not 49 om säljarens "yrkesmässiga karaktär". 
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För det andra tillade domstolen att köparen inte uttalat några betänkligheter mot att de 

föreslagna schaktmassorna skulle användas som fyllnadsmaterial. Ett skiljaktigt justitieråd 

menade även att bolaget inte med fog kunnat räkna med att kommunen insett vilka 

schaktmassor som krävdes då den inte genomfört någon markundersökning.  Domstolen tillägg 

aktualiserar frågan om vilket ansvar köparen har för att ändamålet fastställs på ett riktigt sätt, 

d v s dennes upplysnings- och undersökningsplikt.  

 

4.1.4 Köparens ansvar för att ändamålet fastställs 

4.1.4.1 Köparens upplysningsplikt om varans användningsområde 

Inledningsvis i ett förhållande mellan en köpare och en säljare är det köparen som har störst 

kunskap om ändamålet. Han uppfyller således det insiktsrekvisit som säljaren inte gör. Köparen 

vet vilken effekt han vill uppnå genom att förvärva och använda varan, han vet också att 

mottagaren inte har kännedom om detta och att denna kännedom är väsentlig för att säljaren 

skall kunna göra en riktig utfästelse om varans lämplighet. I ett första skede bör det alltså vara 

upp till köparen att göra säljaren medveten om till vilket ändamål varan skall användas. Görs 

inte detta har säljaren inget ansvar för att varan används till fel ändamål. När köparens avsikt 

med varan blir synlig för säljaren inträder en undersökningsplikt för den sistnämnde. Säljaren 

måste då försöka fastställa varans ändamål, vanligen genom relevanta frågor till köparen men 

undersökningsplikten kan innefatta även större åtaganden, t ex besiktningar.  

 

4.1.4.2 Köparens undersökningsplikt av varans faktiska egenskaper 

Vahlén menar att produktansvarets släktskap med köplagens felregler bör leda till vissa 

analogier från köplagen. I samband med detta bör bärkraften av köprättsliga analogier nämnas. 

Den främsta funktionen hos köplagen, såväl den nya som gamla är att reglera köp i olika 

former. Eftersom det i Sverige saknas en allmän civillagbok har köplagen fått en ytterligare 

funktion. I allmänna kontraktsrättsliga frågor, som inte är särskilt reglerade i annan lag, har 

köplagen fungerat som vägledning både när det gäller terminologi och begreppsbildning och 

har därför ofta lagts till grund för analogislut.58  

 

                                                
58 SOU 1976:66, s 122. Det kan, och har diskuterats huruvida sådana analogier är lämpliga att använda på 
produktskadeområdet. Vahlén, Karlgren mfl använder sig mer eller mindre av köprätten som vägledning för hur 
produktansvaret bör utformas. Även HD verkar vara inne på denna linje då den i dieselloksfallets domskäl drar 
paralleller till köplagens 40§.  
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Enligt Vahlén är det, i likhet med den köprättsliga regleringen, rimligt att ålägga köparen en 

viss undersökningsplikt, jämförlig den som åläggs säljaren vid köprättsliga fel.59 

Undersökningsplikten skulle då innebära att köparen inte kan göra en garanti gällande om 

köparen före överlåtelsen undersökt varan och han då borde ha upptäckt att garantin inte 

stämde. Detsamma gäller om köparen vid anmaning inte undersökt varan.60 Spår av denna 

tankegång går att se både i det nyss refererade kedjehusfallet och dels i det s k bensinfallet61. 

Säljaren lämnade inte just en instruktionsfelsgaranti i bensinfallet men genom en redovisning 

av fallet går det att illustrera varför en undersökningsplikt vid en sådan garanti inte är möjlig.  

 

I fallet blev en mackägare skadeståndsskyldig för skada som uppkommit på en bil som 

tankades med förorenad bensin. HD fastslog att ingen uttrycklig garanti hade lämnats om 

bensinens lämplighet men eftersom bensinpumpen var märkt med ordet ”Premium” borde detta 

likställas med att mackägaren uttryckligen garanterat att bensinen kunde användas utan att 

skada bilens motor. I bensinfallet var den skadedrabbade bilägaren konsument, vilket också 

betonades i domskälen.  

  

”En konsument som tankar bensin på en bensinstation har ingen som helst 

praktisk möjlighet att närmare undersöka varan. Han måste förlita sig på de 

upplysningar som lämnas genom anslag på pumparna eller, i förekommande 

fall, av personalen på bensinstationen. I ett sådant system ligger att säljaren – 

som driver yrkesmässig verksamhet – får ett särskilt ansvar gentemot 

konsumenten för att lämnade uppgifter är korrekta och att den bensin som 

tillhandahålls allmänheten kan brukas för det avsedda ändamålet utan att den 

orsakar motorskador. Ett sådant synsätt ligger väl i linje med senare års 

utveckling på konsumentskyddets område.” 

 

Hellner frågar sig bland annat om samma motivering skulle gälla om bilägaren var 

näringsidkare.62 Det finns i domen egentligen inget som tyder på att så inte skulle vara fallet. 

En åkare t ex, kan väl knappast ha större möjlighet att undersöka bensinens kvalitet. 

 

Av relevans för diskussionen kring köparens undersökningsplikt är att det i bensinmålet 

faktiskt skulle vara möjligt att upptäcka att bensinen var skadebringande och således att 

                                                
59 Vahlén, s 387 
60 47 § 1905 års köplag 
61 NJA 1985 s 641 
62 Hellner, Skadeståndsrätt, s 323 
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garantin inte var riktig, eftersom bensinen var behäftad med ett tillverkningsfel. Oavsett om 

man är förespråkare för köpares undersökningsplikt eller inte, blir den bara relevant där varan 

är behäftad med ett konstruktions- eller tillverkningsfel. I sådana fall är det möjligt, om än i 

många situationer svårt rent praktiskt och tekniskt, att upptäcka att varan har skadebringande 

egenskaper. Vid instruktionsfelsgarantier uppkommer de skadebringande egenskaperna först 

när varan används för det felaktiga ändamålet – det är ju inget fel på varan i sig. Det är därför 

omöjligt för en köpare att konstatera att säljarens garanti om varans ändamålslämplighet är 

felaktig. Endast om han företar en undersökning, kalla det ett slags kunskapsundersökning, där 

han skaffar sig bättre kunskap än säljaren om varans egenskaper och användningsområden, 

skulle detta vara möjligt. Eftersom man då lämpar över säljarens själva huvuduppgift på 

köparen ligger det i sakens natur att en sådan undersökningsplikt är utesluten.63 Vid 

instruktionsfelsgarantier kan man alltså inte ålägga köparen någon som helst 

undersökningsplikt.  

 

4.1.5 Sammanfattning 

En säljare som rekommenderar en olämplig vara med vetskap om vilket ändamål köparen skall 

använda varan till ansvarar för de produktskador som uppstår. För att en sådan 

instruktionsfelsgaranti – där den skadebringande egenskapen uppkommer först i samband med 

användningen – skall föreligga (relevans) måste dock köparen ha upplyst säljaren om den 

förestående användningen. Risken för att ändamålet fastställs, m a o att säljaren får vetskap om 

relevanta omständigheter kring ändamålet, går då över på säljaren. Denna s k 

undersökningsplikt begränsas av vad säljaren, med beaktande av hans rimliga sakkunnighet, 

bort inse.  

 

Som en parantes, men likväl av relevans, bör det uppmärksammas att om en garantiborgenär 

vid ingående av avtal om garanti vet om att en avvikelse från ett garanterat faktum är för 

handen, kan han i de flesta fall inte göra gällande påföljd p g a avvikelsen. Köparen har i ett 

sådant fall accepterat avvikelsen och har inte ansett sig ha något behov av garantin.64 Tillämpat 

på produktansvarsgarantier mellan näringsidkare skulle detta innebära att en köpare, som vet 

om att den rekommenderade produkten är olämplig för ändamålet, inte kan göra säljaren 

ansvarig för avvikelsen. Slutledningen är rimlig men är förmodligen oanvändbar i de flesta fall 
                                                
63 Det skulle därmed vara av intresse att utröna av vilken betydelse – om någon – HD:s och dissidentens tillägg om 
köparens passivitet och uppfattning rörande schaktmassorna i kedjehusfallet hade för utgången i målet. 
64 Rodhe, Obligationsrätt, s 249, 271 
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eftersom en köpare inte förvärvar en vara med vetskap om att den är skadlig för det tänkta 

ändamålet. Det lär också bli upp till säljaren att bevisa köparens onda tro, vilket med tanke på 

föregående mening lär bli en i princip omöjlig uppgift.65 

 

4.2 Leveransgarantier - varan avviker från vad köparen specifikt  har 

efterfrågat 

Jämte de fall där en säljare med vetskap om varans ändamål, rekommenderat en vara olämplig 

för detta ändamål, finns de fall där säljaren levererat en annan vara än vad köparen specifikt 

efterfrågat och det visar sig att den levererade varan av denna anledning skadar köparens 

egendom. Produktskadan uppkommer till följd av att varan inte är kontraktsenlig.  Det har även 

i dessa fall förts något slags diskussion om varans egenskaper – köparen har uttryckligen krävt 

att varan skall vara, eller inte vara, beskaffad på ett visst sätt.  

 

4.2.1 Domstolarnas och Skadeförsäkringens villkorsnämnds praxis 

Två fall från Skadeförsäkringens villkorsnämnd kan tjäna som exempel på fall där varan 

avvikit från vad som beställts. Ett fall rörde en försäkringstagare som sålde besindestillat från 

ett oljelager. Inför en leverans togs prov av ett destillat som översändes till köparen, vilken 

härefter beställde destillat motsvarande provet. Det destillat som levererades avvek emellertid 

från provet vilket medförde att köparens processutrustning blev skadad. Villkorsnämnden 

menade att försäkringstagaren, genom sin utfästelse att leverera bensindestillat, som stämde 

överens med det tidigare översända provet, gjort en utfästelse om levererad egendoms 

lämplighet för visst ändamål.66 Till samma slut kom nämnden då en tillverkare och säljare av 

aluminiumformar åtog sig att leverera 6000 formar som i storlek, kvalité och utförande skulle 

överensstämma med ett till köparen översänt prov. Till följd av ett tillverkningsfel blev en 

tredjedel av formarna felaktigt utformade vilket medförde att köparens mazarinmaskin 

skadades.67 

 

Varans önskade beskaffenhet behöver inte ha fastställts genom ett provexemplar, köparen kan 

även ha betonat förhandenvaron eller frånvaron av en viss egenskap. I dieselloksfallet avvek 

                                                
65 Rodhe, Obligationsrätt, s 279 
66 VN 64/1975 
67 VN 47/1975 



 

 34

den levererade oljan från vad köparen hade beställt. Köparen hade gjort säljaren väl medveten 

om att oljan var tvungen att vara zinkfri. 

 

"Av utredningen framgår att det måste ha stått klart för Matab att Tågåkeriet ville ha en 

olja som inte innehöll zink, eftersom en sådan tillsats skulle skada motorernas 

silverlegering, och att Matab åtog sig att leverera just en sådan olja. Härigenom har 

Matab ådragit sig ett ansvar för skada på motorerna som kunde uppstå för den händelse 

zinkhaltig olja levererades."68 

 

Ytterligare ett fall visar på hur en säljare blir ansvarig då han levererat en vara som skiljer sig 

från vad köparen särskilt efterfrågat vid beställningen. Enligt beställningen skulle säljaren 

leverera grus med en kornstorlek som fick variera mellan 2 och 32 mm, den fick inte understiga 

2 mm. Anledningen var att grus av den beställda storleken skulle vara kapillärbrytande i en 

golvplatta. Då det uppstod fuktskador i det bygge som köparen hade uppfört visade det sig att 

kornstorleken som säljaren levererat hade understigit 2 mm. När beställningen innehållit en 

detaljerad specifikation av varans egenskaper, i det här fallet grusets sammansättning, var 

villkorsnämnden av uppfattningen att försäkringstagaren måste ha insett att denna uttryckliga 

bestämmelse togs med i beställningen i syfte att säkerställa att det grus som levererades var 

lämpligt för något visst ändamål. Under dessa omständigheter måste försäkringstagaren anses 

ha utfäst sig att leverera grus som stämde överens med beställningen och som därmed lämpade 

sig för det avsedda ändamålet.69  

 

Då en köpare särskilt efterfrågar vissa egenskaper hos en vara gör han detta förmodligen av en 

anledning, vilken ofta är att han vill säkerställa att varan är lämplig för sitt ändamål. Om man 

gör en jämförelse med instruktionsfelsgarantierna, där valet av vara eller varans egenskaper 

överlämnats till säljaren, har köparen i dessa fall redan klart för sig vilka egenskaper varan 

måste ha för att den skall vara harmlös i sitt användande. Köparen har så att säga övertagit en 

del av säljarens uppgift, till följd av att han själv skaffat sig kunskap om lämpliga eller 

olämpliga egenskaper hos varan för sitt ändamål. Genom att beställa en vara med en viss 

beskaffenhet har han implicit sökt en garanti, vilken säljaren måste anses ha lämnat om han åtar 

sig att leverera en vara som motsvarar köparens specifika önskemål.  

 

                                                
68 NJA 2001 s 309  (T 28-99, s 6 f) 
69 VN 42/1977 
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Den hänvisning till köprättsregleringen som HD gjorde i dieselloksfallet har på håll i doktrinen 

mottagits med förvåning.70 Köplagen har tidigare uteslutits från produktansvarsrätten både i 

praxis och förarbeten, syftet med hänvisningen var förmodligen inte heller att ändra linje. Mer 

troligt är att HD med hjälp av köplagens terminologi ville motivera när en säljares 

garantiansvar träder in.  

 

"Även om man i förarbetena till produktansvarslagen av dessa skäl tog avstånd från att 

låta lagens tvingande regler om strikt ansvar omfatta även produktskador på egendom i 

näringsverksamhet, hindrar detta inte att ett ansvar för sådana skador ändå kan komma 

i fråga i näringsverksamhet, åtminstone inte när frånvaron av skadebringande 

egenskaper har ’särskilt utfästs’ (jfr 40 § tredje stycket köplagen)." 

 

Begreppet "särskilt utfäst"71 tar sikte på de fall då säljaren anses försumlig genom att han, utan 

att vara säker på sin sak, lämnat en utfästelse om varans egenskaper eller användning. En sådan 

utfästelse som bestämmelsen avser behöver inte vara uttrycklig utan kan precis som i 

garantifallen vara för handen om "köparen uttryckligen har meddelat säljaren att han köper 

varan under förutsättning att varan har en viss närmare angiven egenskap och att säljaren ingår 

avtalet med denna egenskap" (författarens kursivering). Det spelar inte någon roll om säljaren 

har känt till eller borde ha känt till att varan avviker från det skick som han lämnat utfästelse 

om.72  

  

En relevant fråga, specifik för denna typ av garanti är om det spelar det någon roll om säljaren 

specificerat varan i positiv eller negativ bemärkelse.73 Spelar det med andra ord någon roll om 

säljaren specificerat hur varan skall vara beskaffad, t ex "grusstorleken skall vara mellan 2 och 

32 mm", eller om han understrukit hur varan inte får vara beskaffat, t ex "grusstorleken får inte 

understiga 2 mm"? Är det senare tillvägagångssättet en tydligare indikation på att köparen vid 

köpet önskade skaffa sig säkerhet för att hans egendom senare inte skulle bli skadad av denna 

egenskap? Praxis ger inget svar på frågan74, men det borde rimligtvis inte göra någon skillnad 

                                                
70 Se Bengtsson & Ullman, s 58 
71 40 § 3 st    

 "Köparen har alltid rätt till ersättning, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller 
om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst."  

72 Prop 1988/89:76, s 139 f 
73 Frågor av mer generell art, d v s som återfinns även vid de övriga produktansvarsgarantierna, är t ex frågan om 
adekvat kausalitet. Här krävs det dock inte bara orsakssamband med varan som helhet och skadan, utan mellan 
varans specifika egenskap och skadan.  
74 Ett liknande "grus"-fall avgjordes i HovR 1984. Det var här fråga om en gjutgrusleverans som innehöll stenar 
med en större diameter än vad som beställts av köparen. Köparen talan om ersättning för de maskinhaverier som 
de stora stenarna i gruset lett till, ogillades av domstolen. I domskälen kom diskussionen att uppehålla sig vid 
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hur egenskapen är specificerad. Däremot kommer det säkerligen att finnas fall där det är anses 

tveksamt om ett "vanligt" order- eller beställningsformulär skall innebära att köparen sökt en 

garanti och beställningen anses för "allmänt" hållen. Eftersom dieselloksfallet är ett ensamt 

HD-avgörande av sitt slag är det svårt att avgöra om det i fallet, trots att HD inte uttryckligen 

redogjort för dem, funnits andra omständigheter som spelat in i garantibedömningen. 

 

4.2.2 Upplysnings- och undersökningsplikt 

Diskussionen kring säljarens och köparens undersöknings- respektive upplysningsplikt är inte 

lika relevant vid detta slag av underförstådd garantiförpliktelse. Upplysningsplikten kan man i 

princip lägga därhän. Något kan dock sägas om köparens undersökningsplikt. Vid denna typ av 

garanti är det möjligt att ålägga köparen en undersökningsplikt. Det är alltså praktiskt 

genomförbart, om än med stor möda, för köparen att kontrollera varans kvalité, 

sammansättning eller dylikt. De flesta författare verkar dock vara av uppfattningen att köparen 

i allmänhet inte kan anses ha någon undersökningsplikt alls när säljarens ansvar grundas på 

garanti.75 Köparens nytta med en garanti från säljaren är ju just att han kan vara säker på att den 

stämmer med varans faktiska beskaffenhet, eller om skada inträffar, att säljaren ansvarar för 

denna. Köparens bekvämlighet minskar betydligt om en undersökningsplikt skulle åläggas 

honom. I många fall är det också omöjligt att genomföra en undersökning av varan utan stora 

tids- och penningkostnader, speciellt då den  t ex är av högteknologisk art.  

 

4.2.3 Sammanfattning 

I dieselloksfallet, vilket är det senaste i raden av rättsfall där en säljare ålagts ett garantiansvar, 

hade säljaren levererat en annan vara än vad köparen specifikt efterfrågat. Då köparen beställer 

en vara med eller utan särskilda egenskaper borde detta anses innebära att han söker en garanti 

för att varan skall vara lämplig för sitt ändamål, vilket säljaren också måste anses inse. Både 

HD och Villkorsnämnden verkar vara av uppfattningen att en säljare som åtar sig att leverera 

en vara motsvarande kundens prov, prototyp eller beställning, samtidigt åtar sig ett ansvar för 

                                                                                                                                                     
huruvida köplagens 43 § 2 st var direkt eller indirekt tillämplig, de övriga åberopade grunderna culpa och garanti 
behandlades inte närmare. HovR konstaterade enbart att köparen inte heller på dessa grunder var berättigat 
skadestånd. Det går därför inte att dra någon slutsats om beställningens utformning varit avgörande för 
bedömningen. Mer troligt är snarare att domstolen endast hade det snävare garantibegreppet för ögonen och att det 
inte hade spelat någon roll om köparen särskilt understrukit att stenarna inte fick överstiga en viss storlek. (HovR 
112/84) 
75 Rodhe, Lärobok i obligationsrätt, s 124ff, Hellner, Skadeståndsrätt, s 323 
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uppkomna produktskador. Hur specificerad en beställning måste vara, eller om även andra 

omständigheter måste vara för handen för att ett garantiansvar av detta slag skall inträda, är det 

i dagsläget svårt att uttala sig om.  

 

4.3 Beteckningsgarantier - underförstådd garantier även i de fall då ingen 

diskussion om varans egenskaper eller ändamål har förts?  

Inom garantiansvarets ram ryms enligt Dufwa också fall där säljaren inte har gett några 

utfästelser alls utan endast salufört varan.76 Är det rimligt att ålägga säljaren ett garantiansvar 

då varken varans egenskaper eller ändamålet för dess användning diskuterats vid avtalets 

tillkomst? Hur skulle ett sådant ansvar i så fall vara utformat? Dufwa ger inga exempel på fall 

som skall insorteras härunder och ger heller ingen vägledning om vad som skall föranleda ett 

ansvar av detta slag. Eftersom det inte krävs att några som helst utfästelser i egentlig mening 

har gjorts om varans egenskaper, kan grunden för sådant ansvar inte sökas i säljarens 

handlande eller icke-handlande. Istället är det hos den levererade varan – och enbart där – som 

svaret återfinns.  

 

4.3.1 Ansvar då varan inte uppfyller kraven på sin beteckning 

I takt med att avgörandena i domstolspraxis blivit fler har säljarens garantiansvar kommit att 

utvidgas allt mer. Garanti var, som ovan sagts, ursprungligen att uppfatta som ett löfte om att 

varan inte innehöll några skadebringande egenskaper. Hade ett sådant löfte inte lämnats kunde 

säljaren inte heller hållas ansvarig på denna grund. Redan 1970 ifrågasätter Karlgren detta 

snäva garantibegrepp. Han frågar sig om man på principiellt hållbara grunder kan skilja mellan 

en garanti för en varas oskadlighet eller ofarlighet och en garanti för godsets goda egenskaper i 

allmänhet. Borde inte en garanti av det sistnämnda slaget innefatta även det tidigare?  

 

Inom köprätten är det en stadgad uppfattning att, om inga särskilda omständigheter talar emot, 

en såld vara anses garanterad motsvara den beteckning som den säljs under. Där alltså 

varubeteckningen anger en helt harmlös varutyp – implicit syftande på varans goda egenskaper 

- borde då inte köparen också anses ha erhållit en garanti för att han inte kommer att skadas av 

                                                
76 Dufwa, Produktansvarets reformering, s 194 f 
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godset? Köparen kan ju, när han kan lita på varubeteckningens riktighet, i sådant fall också 

vara trygg för att godset inte kommer att skada honom själv, eller hans egendom.77 

 

I dansk rättpraxis har domstolarna tolkat in en sådan tillförsäkran från säljarens sida i varans 

beteckning; säljaren ikläder sig ett ansvar för att varan svarar mot sin beteckning och att den 

därmed är ofarlig. Som exempel nämns att margarin eller olivolja inte är giftigt för människor, 

att foder inte skall vara skadligt för djur och att gödningsmedel inte skall skada grödorna.78  

 

Ett garantiansvar av detta slag skiljer sig från den ovan beskrivna instruktionsfelsgarantin 

genom att det inte behöver ha förekommit någon diskussion kring varans egenskaper, utan det 

är varans beteckning som är utslagsgivande. Det är också, till skillnad från 

instruktionsfelsgarantin, mer eller mindre uppenbart vad ändamålet är, alla kunder har i princip 

samma förväntningar av varan. Det rör sig om varor, som i varje enskilt fall inte kräver någon 

instruktion, skadorna som uppstått är i grunden hänförliga till ett konstruktions- eller 

tillverkningsfel hos varan. 

 

4.3.1.1 Praxis  

I en nyligen avgjord tingsrättsdom79 ansågs en säljare som levererat KRAV-märkt jord ha åtagit 

sig ett ansvar för frånvaron av skadebringande egenskaper. Köparen bedrev genom sin firma 

ekologisk odling av olika kryddväxter och blommor. Under 2001 planerade han att sälja sina 

produkter med s k KRAV-märkning och av denna anledning införskaffade han jord som hade 

just denna märkning. Jorden – som kallades E-jord - visade sig vara behäftad med något slags 

fel, förmodligen ett tillverkningsfel hos säljarens leverantör, vilket resulterade i att växterna 

som planterades i jorden inte utvecklades som de borde. I domen går det att finna följande 

utdrag: 

 

"KRAV-märkning utgör bl.a. en sorts certifiering att produkten är ekologiskt 

framställd. Det förefaller därför rimligt att som köpare presumera att KRAV-märkt jord 

avsedd för ekologisk odling m.m. inte skall innehålla ämnen som hämmar växtligheten 

eller tar död på de växter som planteras i jorden. För Hasselfors måste det ha stått klart 

att Esbjörn Westman genom sin beställning av E-jord ville ha en jord som inte innehöll 

                                                
77 I sitt resonemang hänvisar Karlgren till NJA 1945 s. 676 (alunpulverfallet) vilket redovisas nedan, därx varan 
gett upphov till skada på person. Det finns inget som tyder på att Karlgren avsåg att låta sitt resonemang endast 
omfatta personskador, eller skador som drabbade konsument. Karlgren, Produktansvaret, s 90.  
78 Hansen, s 43 
79 Örebro tingsrätt, T 304-03, dom meddelad 2004-01-12. Återgivet citat från s 7. 
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något ämne som skulle inverka hämmande på växtligheten. Genom att leverera KRAV-

märkt E-jord har Hasselfors åtagit sig ett ansvar för frånvaron av sådan skadebringande 

ämnen i jorden som det nu är frågan om, oaktat att det inte klarlagts vilket eller vilka 

ämnen som E-jorden kombinerats med och oaktat det inte framkommit att Hasselfors 

skulle ha varit försumlig vid produktionen av E-jorden" 

 

 

Köpet hade inte föregåtts av några diskussioner om varans egenskaper eller dess användning, 

säljaren hade helt enkelt bara salufört jorden under beteckningen "KRAV-märkt". Trots detta 

blev säljaren skadeståndsskyldig till följd av att han ansågs ha lämnat en garanti. 

 

Ett i produktansvarssammanhang väldigt omdiskuterat mål är bensinfallet80 och även där kan 

man utläsa betydelsen av varans beteckning. Målet nämndes i samband med köparens 

undersökningsplikt ovan 81 men kort kan sägas att i fallet blev en mackägare (i nästkommande 

citat bolaget) skadeståndsskyldig för skada som uppkommit på en bil som tankades med 

förorenad bensin. Bensinen var förorenad med olja. HD fastslog att ingen uttrycklig garanti 

hade lämnats om bensinens lämplighet men eftersom besinpumpen var märkt med ordet 

”Premium” borde detta likställas med att mackägaren uttryckligen garanterat att bensinen 

kunde användas utan att skada bilens motor. I bensinfallet var den skadedrabbade bilägaren 

konsument, vilket också betonades i domskälen.  

  

”En konsument som tankar bensin på en bensinstation har ingen som helst 

praktisk möjlighet att närmare undersöka varan. Han måste förlita sig på de 

upplysningar som lämnas genom anslag på pumparna eller, i förekommande 

fall, av personalen på bensinstationen. I ett sådant system ligger att säljaren – 

som driver yrkesmässig verksamhet – får ett särskilt ansvar gentemot 

konsumenten för att lämnade uppgifter är korrekta och att den bensin som 

tillhandahålls allmänheten kan brukas för det avsedda ändamålet utan att den 

orsakar motorskador. Ett sådant synsätt ligger väl i linje med senare års 

utveckling på konsumentskyddets område.” 

 

Som påpekades tidigare finns det i undersökningshänseende egentligen inget i domen som tyder 

på att samma motivering inte skulle gälla om bilägaren var näringsidkare. HD fortsätter längre 

                                                
80 NJA 1985 s 641 
81 Se avsnitt 4.1.4.2 
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ner i domskälen att föra ett resonemang om konsumentens begränsade möjligheter att få 

ersättning från den som varit vållande.  

 

"I det aktuella fallet måste något felaktigt handlande eller förbiseende ha 

förekommit i tidigare försäljningsled. Erik J:s möjligheter att utreda var felet 

kan ha uppkommit är i praktiken små och hans utsikt att med framgång för en 

ersättningstalan mot den som har det faktiska ansvaret är begränsad, eftersom 

det inte finns några allmänna bestämmelser om strikt produktansvar. Bolaget 

har i dessa hänseenden större möjligheter än Erik J. […] Det anförda talar för 

att man i det aktuella fallet bör tillägga uppgiften på bensinpumpen samma 

verkan som om bolaget garanterat, att det var fråga om bensin, som skulle 

användas som drivmedel i en bil utan att skada bilen. "  

 

Svårigheten att dels identifiera orsaken till felet och sedan dessutom kunna visa på culpa har 

diskuterats ovan under avsnitt 2.2. Bortsett från att en köpare som är näringsidkare möjligen kan 

ha bättre ekonomiska förutsättningar än en konsument att föra en regresstalan är uppgiften denne 

står inför lika svår. Sammanfattningsvis finns det därför enligt min mening inga omständigheter 

i fallet som skulle leda till en annorlunda bedömning om bilägaren istället var en näringsidkare. 

Låt oss därför fortsätta att rikta uppmärksamheten mot beteckningen "Premium". 

 

Uppgiften på bensinpumpen tillades samma verkan som om bolaget garanterat att bensinen var 

oskadlig för bilen. Varans eller bensinens, beteckning "Premium" skulle med andra ord vara en 

garant för att bensinen var av sådan kvalité att den inte skadade bilen vid användning. Med 

hänvisning till de ovan refererade rättsfallen, kan alltså en säljare åläggas ett garantiansvar även 

då ingen diskussion om varans egenskaper eller ändamål förts mellan köpare och säljare. Ett 

sådant tankesätt måste bygga på uppfattningen att köparen skall kunna förlita sig på att varan 

faktiskt besitter vissa egenskaper som en vara under samma beteckning normalt skall ha. Eller 

rättare sagt, varan får inte, då dess beteckning ger köparen fog för att tro att den är ofarlig för 

hans egendom, innehålla skadebringande egenskaper. Ett garantiansvar av denna art är enligt 

min mening en "svagare" form av garanti än de där varans egenskaper faktiskt varit föremål för 

något slags diskussion. Man kan säga att praxis genom att konstruera en garanti i dessa fall 

vidgat garantibegreppet ytterligare. 

 

Det kan även diskuteras om man härunder även skall sortera in ett garantiansvar till följd av att 

den levererade varan inte motsvarar dess beteckning eftersom det är en helt annan vara som 
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levereras. Det har alltså av någon anledning skett en förväxling av varor utan att det för den 

sakens skull kan åläggas säljaren culpa.82  

 

4.3.1.2 Vilken betydelse skall beteckningen åläggas? 

Både i KRAV-fallet och bensinfallet angavs varans beteckning som ett slags garant för att varan 

inte vara skadebringande. Om E-jorden endast haft beteckningen "växtjord", eller "jord" och 

bensinpumpen istället varit märkt "bensin", skulle samma rättsverkningar ha följt? Hellner 

frågar sig om beteckningen i bensinfallet kan tilläggas annan verkan "än en helt naturlig 

beskrivning av bensinen, t ex en uppgift om dess oktanhalt? Skulle det tolereras att ens en billig 

kvalité av bensin innehåller föroreningar som skadar bilmotorer?"83 Det samma gäller för "jord"; 

skulle det tolereras att jord faktiskt inte kan användas till att plantera växter i? 

 

Vid "beteckningsgarantier" är det mer eller mindre uppenbart vad ändamålet är, alla kunder har 

i princip samma förväntningar av varan. ”Vid bedömande av huruvida en utfästelse skall anses 

föreligga kan vara av betydelse, om vid marknadsföringen av egendomen lämnats upplysningar 

angående dess lämplighet för visst ändamål. Därest egendomen enligt sakens natur är avsedd 

endast för visst ändamål, ligger nära till hands att anse, att utfästelse föreligger om 

egendomens lämplighet för detta ändamål.” (fetstil markerad av författaren)84  

 

Följande fall från Skadeförsäkringens villkorsnämnd kan illustrera situationer då en garanti 

ansågs vara för handen även då inga diskussioner förts om varans egenskaper eller ändamål.  

En säljare sålde en tennvas som visade sig läcka och av den anledningen orsakade skada hos 

köparen. VN bedömde att garantiundantaget var tillämpligt.85 Inte heller täckte försäkringen 

brännskador på träd som uppkommit efter att köparen använt medel som var avsett att hindra 

harar att vintertid äta på träden.86 Till motsatt slut kom emellertid nämnden i ett fall där en 

                                                
82 I NJA 1945 s 676 (alunpulverfallet) blev en handlare ansvarig mot en kund för att han av misstag sålt blysocker 
istället för alunpulver som skulle användas till bakning. Ingen culpa kunde åläggas handlaren och kunden hade 
inte skäligen bort upptäcka misstaget. I fallet blev det känt att säljaren hade en ansvarighetsförsäkring som täckte 
skadan. Fallet innebar en utvidgning av säljarens ansvar jämfört med tidigare praxis genom att man fingerade en 
garanti som inte var mer uttalad eller underförstådd än vid köp i allmänhet. Även om det inte uttryckligen sades i 
domen är en auktoriserad tolkning att det i fallet ansågs föreligga en garanti från säljaren att den sålda varan hade 
"den begärda och uppgivna egenskapen av för bakning lämpat alunpulver och således var ofarlig eller skadlig". 
Citat ur Karlgren, Produktansvar, s 27. Se även Vahlen, Om skadebringade egenskaper, s 383 f. Uppfattningen 
framhålls som auktoriserad till stor del pga att den framfördes i en kommentar till rättsfallet i Tidsskrift for 
Rettsvitenskap (1946 s 474), vilken var författad av två justitieråd, varav den ena deltagit i avgörandet. 
83 Hellner, Skadeståndsrätt, s 323 
84 VN 51/1969, s 4 
85 VN 50/1958 
86 VN 53/1950 
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levererad varmvattenmätare sprang läck, vilket medförde vattenskada. Läckaget berodde på att 

en packning inte tätat ordentligt. VN förklarade ”att den omständigheten, att mätaren i och för 

sig kunde ha befunnits olämplig för sitt ändamål, ej vara tillfyllest för att oriktig utfästelse 

angående egendomen skulle anses förligga”.87 

 

Bengtsson menar att avgörandena tyder på att Villkorsnämnden menade att typiska felaktigheter 

i den levererade egendomen medförde att en oriktig utfästelse hade gjorts. Man förväntar sig att 

en vas eller en cistern framför allt skall vara tät och att medel som man köper för att hindra harar 

från att skada träd inte självt skall skada dem. Däremot är en värmemätares främsta syfte att visa 

riktigt resultat, dess täthet är inte en egenskap som man normalt visar intresse för vid köpet.88 

Om villkorsnämndens resonemang vinner mark även i de allmänna domstolarna89 skulle säljaren 

i KRAV-fallet kunna hållas ansvarig även om jorden saknade KRAV-märkningen och endast 

såldes under beteckningen "E-jord", eller t o m "jord" då jord enligt sakens natur är avsedd att 

plantera blommor i.  

 

Ett hovrättsavgörande från 200390 visar emellertid att domstolarna än så länge inte verkar vilja 

sträcka garantiansvaret så långt. Ett fjärrvärmeverk som drevs av pellets fick brandskador till 

följd av att det vid ett tillfälle levererats glödande pellets. Ägaren till värmeverket stämde 

pelletsleverantören och anförde som en grund att det i leveransavtalet hade lämnats en 

underförstådd garanti som innebar att levererad pellets inte skulle innehålla glöd. Argumentet 

nådde ingen framgång i HovR och skadeståndstalan ogillades.  

 

 "Det är ostridigt att leveransavtalet inte innehåller någon uttrycklig reglering 

avseende förekomst av glöd i pelletsen. Det har inte heller gjorts gällande att 

Sydkraft levererat pellets i strid med de åtaganden som framgår av det skriftliga 

avtalet. Frågan är därför om Sydkraft tillhandahållit pelletsen under former som 

kan anses jämförliga med att bolaget utfäst att pelletsen skulle vara glödfri (jfr 

NJA 2001 s. 309 och där angivna rättsfall). I målet har inte påståtts att frågan 

om förekomst av glöd i levererad pellets diskuterats mellan parterna i samband 

med att avtalet träffades. Av utredningen i övrigt framgår inte heller att 

Sydkrafts agerande i övrigt har kunnat tolkas som en tyst garanti för att pelletsen 

inte skulle innehålla glöd. Mot bakgrund av det nu anförda finner hovrätten att 

                                                
87 VN 91/1952 
88 Bengtsson, Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden II, s 510 
89 Visst stöd för villkorsnämndens ställningstagande i denna fråga ger NJA 1947 s 400. Se även Bengtsson, Om 
ansvarsförsäkring i kontraktsförhållande II s 513 och 383. 
90 T 6623-02 
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leveransavtalet inte kan anses innehålla en sådan underförstådd garanti som 

Vattenfall påstått." 

 

Skulle domstolen ha valt att vidga garantiansvaret till att omfatta även fall som detta kan 

säljarens åtaganden bli väldigt långtgående, ansvaret för köpares produktskador ligger i ett 

sådant scenario väldigt nära ett strikt produktansvar även mellan näringsidkare.91 Å andra sidan 

innebär en rättsutveckling i samklang med ovanstående domslut medföra att en köpare tvingas 

be om garantier om de mest självklara – och oförutsägbara - saker för att vara säker på att 

säljaren ansvarar för eventuella produktskador. Köparen tillåts inte ha några som helst 

förutsättningar för att den vara han köper går att använda utan risk till det ändamål den med fog 

kan förutsättas användas till.  

 

 

  

                                                
91 Att varan inte saknar en "kärnegenskap" eller i övrigt har de egenskaper som krävs för att den inte skall vara 
skadlig vid sin naturliga användning kan emellertid inte isoleras från andra omständigheter. Även om säljaren inte 
handlat på ett visst sätt, utan endast salufört varan, måste köparen haft fog för att tro att varan besitter de 
"kärnegenskaper" vars avsaknad skulle föranleda ett garantiansvar. Till exempel skulle en köpare förmodligen inte 
kunna åberopa att han förutsatte att den fyllnadsjord han köpte av kommunen, i det ovan refererade kedjehusfallet, 
var lämplig för att plantera blommor i. 
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5. Garantiansvaret ur försäkringsrättslig synvinkel  

 

Genom att studera de rättsfall som har avgjorts på produktskadeområdet står det klart att 

garantiansvaret har tänjts till att i allt större utsträckning omfatta en rad fall av implicit lämnade 

garantier. Denna utveckling ger upphov till en förändring för skadevållaren, inte bara i 

egenskap av ansvarig säljare utan även i egenskap av försäkringstagare. Vidare får 

garantiundantaget i säljarens försäkring konsekvenser indirekt för den skadelidande köparen. 

Hur detta kan te sig kommer att diskuteras i följande kapitel, vilket inleds med en kort 

redogörelse för säljarens roll i distributionskedjan.  

 

5.1. Säljaren som ansvarssubjekt 

Ansvar på grund av garanti är en ganska speciell konstruktion. Garantin utgör ett sätt för 

domstolarna att placera ett strikt skadeståndsansvar hos det ansvarssubjekt som man finner vara 

en lämplig kostnadsbärare. Vid produktskador hos en näringsidkare är det i första hand två 

subjekt som kan hållas ansvariga – tillverkaren eller säljaren.92  

 

Om en köpare som drabbats av skada vill nå framgång med en skadeståndstalan gäller det alltså 

för honom att bevisa att någon part i distributionsledet agerat vårdslöst eller på något sätt 

uttryckt en garanti. Den förstnämnda ansvarsgrunden, vårdslöshet, är i regel lättast att bevisa 

hos tillverkaren, då det oftast är hos honom som ”upphovet till farligheten ligger”.93 Att ålägga 

ett strikt ansvar på grund av garanti är ofta svårare mot en tillverkare än en säljare eftersom 

säljaren står i direkt kontraktsförhållande med den skadedrabbade köparen. Garantiansvaret har 

kommit att rikta sig framförallt mot säljaren, oavsett om det är han som är den egentlige 

ansvarige.94 Garantiansvaret kastar om ansvarsfördelningen och gör så väldigt långtgående, 

även i fall där säljaren har handlat i princip klanderfritt. 

 

                                                
92 Dufwa, Produktansvaret, s 92, 51 ff. Framställningen fokuserar på de fall där tillverkare och säljare utgör skilda 
personer i olika led i distributionskedjan, men de kan också vara en och samma person.   
93 Bengtsson & Ullman, s 58 
94 Dufwa, Produktansvar, s 92. Garantiansvar för tillverkare blir framförallt aktuellt i situationer tillverkaren vänt 
sig direkt mot köparen med information där en oriktig utfästelse om varans lämplighet ingår. Det kan ske genom 
bruksanvisningar, varudeklarationer och även i viss mån bestämda uttalande i reklam. (Dufwa, Produktansvar, s 
94) För att en tillverkare skall kunna hållas ansvarig på grund av garantiåtagande gentemot en näringsidkare krävs 
det troligen ganska bestämda utfästelser. (Bengtsson & Ullman, Det nya produktansvaret, s 60)  
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5.2 Ansvarsförsäkringens undantag för garantier 

Många författare har uttryckt sina farhågor med att utnyttja garantifiktioner. Vahlén menar att 

faran för fiktioner, "ägnade att fördunkla innebörden av de verkligen använda rättsreglerna", är 

stor. Dufwa uttalar kritiskt: "Att i längden begagna garantikonstruktioner för att uppnå samma 

rättspolitiska målsättningar, som är åsyftade med det rent strikta skadeståndsansvaret, kan … 

inte vara tillfredsställande".95 Å andra sidan är det till stor del garantifiktionernas förtjänst att 

domstolarna har möjlighet att forma reglerna på produktskadeområdet då lagstiftaren förhåller 

sig passiv i frågan.96  

 

Om lagstiftaren eller domstolarna vill säkerställa en skadelidandes rätt till ersättning är det 

mest effektiva sättet att ålägga säljaren (eller tillverkaren) ett strikt produktansvar. Säljaren 

skulle då vara ansvarig oavsett om han varit vållande eller lämnat en garanti. Han skulle utan 

begränsningar97 ådömas en ersättningsskyldighet för skador som hans sålda produkter åsamkat. 

När nu ett strikt produktansvar inte gäller, kan domstolarna på traditionell väg hålla en säljare 

ansvarig om det kan bevisas att han varit vållande. Skulle garantier – eller framför allt 

garantifiktioner – inte stå domstolarna till buds skulle man i många fall riskera att inget subjekt 

kan hållas ansvarig för skadan. Fördelen med att använda garantier, också fingerade sådana, är 

att man säkerställer att någon kan göras ansvarig för den produktskada som uppkommit. 

Samtidigt kan man, jämfört med att generellt ålägga alla säljare ett strikt produktansvar, på 

detta sätt nå fram till en rimlig begränsning av ansvaret. 

 

Oavsett om man tycker att domstolarna skall använda sig av "fiktiva metoder" eller inte innebär 

tillämpningen av garantifiktioner konsekvenser för både säljare och köpare till följd av 

skadeståndets nära samband med gällande försäkringsvillkor. Jag ämnar nedan diskutera vilka 

dessa konsekvenser rent teoretiskt kan bli.  

 

                                                
95 Vahlén, Om skadebringande egenskaper, s 385 Dufwa, Produktansvar, s 92  
96 Vid tidpunkten för produktansvarslagens tillkomst hade domstolarna redan i en rad rättsfall ådömt säljare och 
tillverkare ett strikt produktansvar för personskador och egendomsskador som drabbat konsument. Se NJA 1989 s 
389, NJA 1983 s 118, NJA 1982 s 380. På håll talar man om att domstolarna utför ett "dolt reformarbete" i 
avsaknad av lagstiftningsåtgärder. Se vidare Dufwa, Högsta domstolen och lagstiftaren i kamp om 
produktansvaret, s 331 och Produktansvarets reformering, Festskrift till Jan Hellner, s 222. Konkreta fördelar med 
garantifiktioner nämns nedan i detta kapitel. Angående detta se även Bengtsson, SvJT 1969, s 50, Hellner, 
Skadeståndsrätt, s 382, Karlgren, Produktansvaret, s 89 m fl. 
97 Ett visst krav på adekvat kausalitet skulle emellertid fortfarande utgöra en begränsning. 
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5.2.1 Konsekvenser för säljaren 

Ser man det ur säljarens perspektiv leder ett utvidgat garantiansvar till att säljaren i vissa fall 

får ett ansvar för skador som denne är "oskyldig" till. Säljaren kan ha handlat i princip 

klanderfritt, men åläggs trots detta ett ansvar eftersom han av andra skäl bedöms vara den som 

skall bära kostnaderna. Det har t ex anförts som skäl att säljaren bör kunna bära utgifterna som 

en driftsrisk i sin rörelse och sedan kompensera sig genom att ta ut ett högre vederlag av sina 

kunder.98 Ett annat argument synes vara att säljaren ofta har goda möjligheter att kräva en 

vårdslös tillverkare och ännu ett att säljaren har möjlighet att trygga sig mot 

skadeståndsskyldighet genom ansvarsförsäkring.99  

 

En snabb undersökning av svenska försäkringsvillkor visar ju som ovan nämnts emellertid att 

det sistnämnda skälet inte är giltigt. Säljaren får i de flesta fall bära kostnaden för oriktiga 

garantier själv. Ansvarsförsäkringen är inte ämnad att täcka skador som består i att säljaren har 

underlåtit att fullgöra den prestation som han har åtagit sig. Försäkringsersättningen får med 

andra ord inte utgöra ett alternativ till att försäkringstagaren inte fullgör sin förpliktelse.100 En 

sådan ordning är också fullt rimlig. Problemet är att fullgörelseansvaret i många garantifall har 

kommit att innefatta omständigheter som säljaren inte har någon kontroll över. En fingerad 

garanti har ju inte heller kommit till uttryck i parternas viljeförklaringar.101  

 

En önskvärd lösning skulle således vara om försäkringen även fortsättningsvis täckte skador 

som uppkommit till följd av att säljaren avvikit från vad man skulle kunna beskriva som ett 

slags bonus paterfamilias för säljare102. De fall där säljaren agerat i enlighet med en sådan 

norm, där upphovet till "farligheten" inte ligger hos honom, borde täckas av försäkringen. Ett 

sådant resonemang stämmer väl överens med skadeståndets preventiva funktion. Svårigheterna 

blir naturligtvis att fastställa en sådan norm, vilket jag inte heller ämnar försöka göra. En rad 

belysande exempel kan dock ges för att belysa skillnaden för när en säljare kan anses ha 

handlat enligt ett slags bonus paterfamilias och när han inte har gjort det.  

 

                                                
98 Bengtsson, SvJT 1969 s 47 
99 Prop 1990/91:197 s 38, Bengtsson, SvJT 1969 s 47, NJA 2001 s 309, 
100 Hellner, Försäkringsrätt, s 409 
101 Bengtsson, SvJT 1969 s 47 
102 Vahlén använder just begreppet bonus paterfamilias då han beskriver säljarens handlande i alunpulverfallet. 
(Om skadebringande egenskaper, s 382) 
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5.2.1.1 Fall där upphovet till skadan ligger hos säljaren 

Följande fall illustrerar situationer där en säljare blivit ansvarig till följd av en garanti och där 

upphovet – eller orsaken – till skadan ligger i säljarens handlande eller icke handlande.  

 

Även om skadeståndsskyldigheten i det s k bläckfallet från 1952 faktiskt baserades på culpa (in 

contrahendo) kan det utan tveksamheter användas som ett "klassiskt" garantiexempel. Fallet rör 

en konstnärinna som hade köpt en reservoarpensel i en färghandel. Färghandeln ägdes av ett 

bolag som hade sänt ut reklambroschyrer där det stod att penseln kunde användas till att skriva, 

rita och texta på alla ytor, även tyg, och att bläcket var vattenfast. Detta visade sig emellertid 

inte stämma och ett stort antal sidenhalsdukar, som konstnärinnan hade använt penseln på, 

förstördes vid tvätt. Högsta domstolen förklarade att bolaget måste anses ha gjort en utfästelse 

om bläckets egenskaper. Bläcket hade inte varit av den beskaffenhet som konstnärinnan med 

hänsyn till broschyrens innehåll haft fog att förutsätta. 103 

 

I ett villkorsnämndsfall sålde en försäkringstagare kväve till en lantbrukare som skulle använda 

denna till att bespruta höstraps. Före besprutningen gjorde försäkringstagaren en besiktning av 

den raps som skulle besprutas, men förbisåg en mindre areal med späda plantor, vilka senare 

fick brännskador av kväven. Försäkringstagaren menade att den skada som uppkommit på de 

icke besiktigade plantorna var till följd av försummelse och att undantagsbestämmelsen inte var 

tillämplig. VN ansåg emellertid att skadan uppkommit till följd av försäkringstagarens oriktiga 

utfästelse om den levererade egendomens lämplighet för visst ändamål.104  

 

Det första fallet är ett relativt "klassikt" garantifall, villkorsnämndsfallet är ett exempel på där - 

i likhet med dillodlings- och kornfallet - säljaren blir ansvarig till följd av en vad jag kallar för 

instruktionsfelsgaranti. Vid garantier av dessa två slag ligger upphovet till skadan i regel hos 

säljaren. Säljaren har genom omedvetna eller medvetna informationsbrister, felaktiga slutsatser 

o s v gjort en utfästelse som inte stämt. Skadeståndsskyldighet som uppstår till följd av sådana 

chansningar eller kunskapsfel finns det som sagt anledning att undanta från försäkringsskyddet. 

Säljaren har i sin roll som yrkesmässig säljare uppvisat ett "culpöst beteende" som med ofta 

relativt enkla medel hade kunnat förhindras.  

 

                                                
103 NJA 1952 s 184, Karlgren s 31 
104 VN 76/1973 
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Vi skall nu gå vidare till de fall där säljaren till följd av garantiansvar blivit ansvarig för en 

produktskada trots att den bakomliggande orsaken inte ligger hos honom.  

 

5.2.1.2 Fall där upphovet till skadan inte ligger hos säljaren 

En säljare kan ha rekommenderat eller gett råd kring en vara som redan vid tiden för 

rekommendationen var skadebringande. Eller rättare sagt, redan vid tidpunkten då säljaren fick 

varan i sin hand var den behäftad med antingen ett konstruktions-, tillverknings- eller 

instruktionsfel. Det culpösa beteendet kan då i många lägen påstås ligga enbart hos någon part 

längre bak i distributionskedjan.  

 

Som exempel borde följande fall kunna tjäna. Säljaren i dieselloksfallet levererade köparen en 

vara som inte stämde överens med den gjorda beställningen. Säljaren hade emellertid inte valt 

ut den levererade oljan själv utan vidarebefordrat uppgiften till sin leverantör. Det var alltså 

tillverkaren som hade gjort en felaktig bedömning om oljans lämplighet, det var alltså hos 

denne som det culpösa beteendet låg. I alunpulverfallet hade det giftiga blysockret levererats 

till säljaren i en förpackning med påskriften "alun". Dessutom hade biträdet smakat på 

blysockret utan att upptäcka misstaget. I bensinfallet hade mackägaren, utan att ha haft skäl att 

misstänka det, blivit levererad bensin som varit förorenad vilken han sedan sålde vidare med 

produktskador som följd. De skadeståndsskyldiga kan väl i dessa fall knappast anses ha avvikit 

från ett slags "bonus paterfamilias-norm"?  

 

Visserligen kan det hävdas att en säljare har en undersökningsplikt, vilken innebär att han 

måste kontrollera att de varor han säljer vidare inte har några skadebringande egenskaper. 

Underlåter han detta anses han i så fall ha brustit i sin roll som försäkrad säljare. I de flesta fall 

skulle dock ett sådant krav på säljarens roll vara orimlig och leda till höga – för att inte säga 

enorma – transaktionskostnader, vilka säljaren i sin tur skulle söka täckning för hos 

slutkonsumenterna.105  

 

5.2.1.3 Sammanfattning och avslutande synpunkter 

Domstolarna verkar i allt större utsträckning vilja lägga ett ansvar för produktskador hos 

säljaren oavsett att dennes handlande i egentlig mening inte är upphovet till skadan. Då en 

                                                
105 Jfr t ex i bensinfallet där säljaren inte skulle ha haft möjlighet att analysera all den bensin han saluförde utan 
avsevärda merkostnader. I de fall där en undersökningsplikt trots allt kan läggas säljaren till last, blir säljaren 
istället ansvarig för styrkt vållande, med andra ord föranleder underlåten undersökningsplikt culpaansvar. (Hellner, 
Skadeståndsrätt, s 322) 
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försäkring i regel inte står säljaren till förfogande, återstår det för honom att försöka kräva den 

faktiska skadevållaren, ofta tillverkaren. Utsikterna att nå framgång med en regresstalan är ofta 

goda, vilket även anges som ett av skälen till att initialt placera kostnaden hos säljarkollektivet. 

Just detta utgör enligt min mening ett starkt argument för att försäkringen skall omfatta sådana 

skador, då försäkringsgivaren, efter övertagande av säljarens regressrätt, med stor sannolikhet 

kan kräva ansvarig part längre bak i distributionskedjan. Att föra en regressrättstalan som 

ensam säljare är en betydligt svårare och mödosammare uppgift än som försäkringsbolag. 

Risken är att skadan av denna anledning trots allt stannar hos säljaren. Om sådana här 

situationer är ovanliga kommer konsekvensen stanna vid att drabba enskilda säljare, kanske 

med ruinerande effekt. Om garantiansvaret däremot fortsätter att vidgas och 

försäkringsvillkoren förblir oförändrade kan säljarna komma att söka ersättning för en sådan 

risk från konsumenterna. En sådan lösning är enligt min mening fel och framför allt onödig. 

 

5.2.2 Konsekvenser för köparen 

För köparen kan det ju tyckas att det inte spelar någon roll på vilken grund en säljare bedöms 

ansvarig. Huvudsaken är att han får en rätt till ersättning. Men sannolikheten att denna 

ersättning också betalas ut är, med tanke på försäkringsvillkorens utformning, högre om 

säljaren befinns vårdslös.106 Varje fall av garantiansvarets framgång på bekostnad av 

culpagrunden leder paradoxalt till att köparens möjlighet till ersättning äventyras. Finns det 

ingen möjlighet alls att säljaren skulle kunna bli ansvarig till följd av den allmänna 

skadeståndregeln, blir frågan inte aktuell. Men det finns en rad fall där ansvar skulle kunna 

hävdas föreligga på vilken av grunderna. För vid närmare eftertanke, är inte de flesta garantier 

vårdslösa?  

 

5.2.2.1 Fall då en oaktsam säljare inte bedömdes ha lämnat någon garanti  

En rad avgöranden från Skadeförsäkringen villkorsnämnd kommer att tjäna som exempel på 

situationer då orsaken till skadan var att hänföra till oaktsamma handlingar i form av slarv, 

misstag, ouppmärksamhet eller liknande från säljaren eller hans anställda. I de första fyra fallen 

bedömdes garantiundantaget inte tillämpligt. VN ansåg med andra ord att köparen inte (enbart) 

på garantigrund bedömdes nå framgång med sin talan. Förutsatt att bevisningen skulle tillåta 

                                                
106 Under förutsättning att säljaren har tecknat en ansvarsförsäkring. Är säljaren tillräckligt solvent för att själv 
betala skadeståndet spelar grunden för ansvar inte någon roll. Produktskador kan dock som sagts uppgå till stora 
belopp. Culpaansvar omfattas till skillnad mot garantiansvar av ansvarsförsäkringen. Se ovan avsnitt 3.3. 
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det torde således dessa avgöranden, om de allmänna domstolarna väljer att följa VN:s linje, 

istället föranleda ansvar enligt styrkt vållande i en domstolsprövning.107  

 

I ett fall sålde försäkringstagaren eldningsolja med för mycket vatten i, vilket ledde till 

driftstörningar hos kunden. Den höga vattenhalten berodde på att en av 

försäkringstagarens chaufförer av misstag tappat olja från fel kran. Skadan ansågs inte ha 

uppkommit till följd av en särskild utfästelse.108 Samma slut kom nämnden till då en 

försäkringstagare som hade ett grustag, levererade ballastmaterial av gjutgrus och singel 

till en betongstation. Leveranserna pågick under ett par månaders tid och vid någon eller 

några av leveranserna hade skiffer blandats i ballastmaterialet, vilket gav upphov till 

skador på ett antal betonggolv som gjutits av betong från betongstationen. Orsaken var 

troligen att grävskopan som användes inte varit helt ren från andra lastningar.109  

 

En cementfabrik hade levererat cement av typ E-cement av dålig kvalité vilket gav 

upphov till att de sågspånsbetongblock och plattor som tillverkades av cementen hade 

bristande hållfasthet och sammanhållning. Cementets dåliga kvalité var orsakat av att en 

anställd i cementfabriken (kvarnskötaren) av misstag råkat fylla på två tillsatser, istället 

för en. Vid tiden för leveransen var cementfabrikens lager starkt begränsat och 

efterfrågan var mycket stor, vilket fick till följd att något undersökningsresultat av 

cementen inte förelegat. Försäkringsbolaget avböjde cementfabrikens ersättningsanspråk 

eftersom det ansåg att försäkringstagaren utfäst sig att leverera cement, lämplig för 

tillverkning av sågspånsbetongblock och plattor och att denna utfästelse inte visat sig 

vara riktig. VN uttalade att en oriktig utfästelse inte skulle anses föreligga då ett parti vid 

"något tillfälle blivit olämpligt till följd av någon oförutsedd omständighet, t ex. slarv 

eller oaktsamhet av de arbetare, som deltaga i tillverkningen”. VN ansåg att skadan 

uppkommit till följd av omständigheter som sist nämnts och ansåg att skadan skulle 

täckas av försäkringen.110   

 

Vid en tvist rörande villkoren i en lantbrukarförsäkring kom VN fram till att skada på ett 

parti brödsäd inte uppkommit på grund av oriktig utfästelse. Försäkringstagaren – en 

lantbrukare – brukade leverera all sin skörd till en utsädesfirma men vid ett tillfälle skulle 

han istället leverera till Lantmännens Centralförening, eftersom utsädesfirman inte kunde 

ta emot fler leveranser. Centralföreningen sålde säden vidare till ett kvarnbolag, som 

gjorde gällande att ett stort parti brödsäd blivig otjänligt p g a vad som senare visade sig 

bero på att en säck Sebavete (betad säd) blandats i den obetade säden. Säcken med 

Sebavete hade tömts i partiet av en anställd hos försäkringstagaren som varit i tron att 

                                                
107 Om Skadeförsäkringens villkorsnämnd och dess avgörande, se avsnitt 3.2 .  
108 VN 79/1978 
109 VN 29/1978 
110 VN 115/1953 
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partiet skulle levereras till utsädesfirman. Han var av uppfattningen att det därför inte 

spelade någon roll att betad säd tömdes i partiet, då denna säd ändå skulle betas. VN 

ansåg att den uppkomna skadan inte uppstått till följd av en oriktig utfästelse om varans 

ändamål.111  

 

5.2.2.2 Fall då en oaktsam säljare bedömdes ha lämnat en garanti  

I följande fall ansågs, till skillnad från ovanstående fall, försäkringstagaren ha lämnat en 

utfästelse, trots att orsaken till skadan även här var hänförlig till oaktsamhet.112 

 

En försäkringstagare som graverade och levererade kopparvalsar missade att mönsterpassa 

vid ett tillfälle. Misstaget fick till följd att graveringen på en vals blev felaktig och 

förskjutningar uppstod i det mönster som kunden sedan tryckte. VN ansåg att skadan 

uppstått till följd av oriktig utfästelse och föll således utanför försäkringen.113 Ett fall med 

liknande omständigheter bedömdes på samma sätt. Det var ett tryckeri som skulle leverera 

fyra s k offsetplåtar. Vid tillverkningen förväxlades två av de filmer som användes i 

framställningen, vilket medförde att när offsetplåtarna sedan användes i tryck fick bilderna 

en felaktig färgton. Även här ansåg VN att skadan uppkommit till följd av en oriktig 

utfästelse.114 Ett fall gällde en försäkringstagare – likaså färghandlare - som varit slarvig vid 

tillblandningen av färg som enligt avtalet skulle vara avsedd för utomhusbruk. Slarvet 

medförde att färghandlaren levererade färg som bara kunde användas inomhus. I detta fall 

ansåg VN att en oriktig utfästelse förekommit angående färgens beskaffenhet.115  

 

En säljares ansvar för produktskador som uppkommit genom dennes "oaktsamhet" tenderar att 

balansera på lina mellan garantiansvar och culpaansvar. Många gånger kan ett uttalande om 

den skadliga varans lämplighet också anses som vårdslöst, och då svarar säljaren redan enligt 

allmänna skadeståndsregler.116 Försäkringsgivarna vill av förklarliga skäl låta så många fall 

som möjligt falla på garantiansvarets sida. Vilken sida domstolarna väljer är beroende av en rad 

faktorer. För det första beror det på vilka grunder köparen åberopar. I t ex dieselloksfallet valde 

köparen att enbart luta sin talan på garanti. I de fall där även culpa anförs som grund är för det 

andra den åberopade bevisningen av avgörande betydelse för om ett sådant ansvar kan åläggas 

säljaren. Garantiansvar är, som tidigare påpekats de facto lättare att tillämpa i detta avseende.  

 

                                                
111 VN 6/1972 
112 Se även VN 35/1972  
113 VN 49/1974 
114 VN 5/1977 
115 VN 83/1948 
116 Bengtsson & Ullman, s 58 
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5.2.2.3 Sammanfattning och avslutande synpunkter 

I många fall som rör en säljares produktansvar åberopas både culpa och garanti som grund för 

talan. I och med garantiansvarets utvidgning riskerar emellertid garantifiktionerna närma sig 

culpaansvaret på ett sätt som gör att den likväl, eller rentav hellre, åberopas och tillämpas. 

Garantiansvaret riskeras således att växa på culpaansvarets bekostnad, inte bara i fall som 

präglas av bevissvårigheter. För köparens del innebär en sådan utveckling att hans utsikt att 

faktiskt få betalt för sin skada, äventyras p g a garantiundantaget. Teoretiskt sett riskerar 

således domstolarna att göra köparen en "björntjänst" genom att ålägga säljaren ett 

garantiansvar i fall där säljaren likväl skulle kunna bli ansvarig genom tillämpning av culpa – 

eller fingerad culpa.  

 

5.2.3 Visst utökat skydd för försäkringstagaren vid tillämpningen av 

garantiundantaget  

Det finns två saker angående garantiundantagets lydelse och tillämpning som bör 

uppmärksammas i sammanhanget. Den första är att försäkringstagaren faktiskt erhåller ett visst 

skydd för ovan nämnda "oaktsamhets-situationer" eftersom undantaget inte tillämpas vid 

felexpediering. Den andra är att vissa villkorstexter är utformade på ett sätt som gör att en 

försakringstagare kan erhålla skydd trots att skadeståndsskydligheten uppkommit till följd av 

garanti. 

 

5.2.3.1 Utökat skydd vid felexpediering  

Skadeståndsskyldighet som uppkommit till följd av en garanti får ersättning ur försäkringen om 

utfästelsens oriktighet berodde på felexpediering. Felexpedieringsfall kan illustreras av en 

situation där säljaren rekommenderar vara B men av misstag istället levererar vara A vilket ger 

upphov till produktskador.117 Bengtsson menar att det är ett oaktsamt handlingssätt snarare än 

utfästelsen som är den egentliga skadeorsaken.118 Att döma från villkorsnämndens 

avgöranden119 är det emellertid sällan som felexpediering kan åberopas av säljaren.  

 

Försäkringstagaren - en färghandlare - blev kontaktad av en kund som önskade ett visst 

ogräsbekämpningsmedel benämnt Shell Weed Killer nr 10. Försäkringstagaren hade inget lager 

av just det medlet men lovade att skaffa ett motsvarande. En av försäkringstagarens anställda 

                                                
117 VN 115/1953 
118 Bengtsson, Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden II, s 510 
119 Se även VN 38/1956, 135/1979 
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beställde Esso Weed Killer, utan att nämna någon nummerbeteckning, vilket föranledde att Esso 

Weed Killer nr 46 levererades istället för nr 35 (som skulle beställas eftersom nr 35 motsvarade 

nr 10). Nr 46 var i och för sig lämplig för ogräsbekämpning, men kunde inte användas på 

växande gröda, vilket innebar att kunden fick sin persiljeodling förstörd. Försäkringstagaren 

ansåg att det inte var fråga om en oriktig utfästelse utan endast om förväxling och menade 

tvärtemot försäkringsbolaget att undantagsbestämmelsen inte var tillämplig. VN avgjorde till 

försäkringsbolagets fördel och menade att den förväxling av preparat som skett i fallet inte 

kunde hänföras till sådan felexpediering som avsetts i principutlåtandet från 1953120. Skadan 

ansågs alltså därmed falla utanför försäkringen.121 

 

Bengtsson uppmärksammar att felexpediering inte avser de fall där det ”misstag som 

förekommit ej gällt den levererade varans art utan dess egenskap; en leverantör, som haft att 

bestämma lämplig typ av ett beställt varuslag, har av okunnighet eller oaktsamhet gjort ett 

felaktigt val”. Felexpedieringsfallen verkar vara sällsynta och felexpedieringens betydelse i den 

förevarande diskussionen är därför liten.  

 

5.2.3.2 Utökat skydd vid vissa lydelser  

Det är inte bara vid felexpediering som garantiundantaget tillämpas till försäkringstagarens 

fördel. På grund av den utformning en del försäkringsbolag har valt att ge undantagsklausulen 

krävs att ytterligare rekvisit är uppfyllda för att garantiundantaget skall vara tillämpligt hos 

dessa bolag. Det går att se framför allt två slag av lydelser om man studerar villkoren hos olika 

försäkringsbolag. Trygg Hansa och Zürich t ex uttrycker sitt undantag i två meningar. Den 

första meningen säger att försäkringen inte gäller för "skadeståndsskyldighet som grundas på 

garanti eller utfästelse om skadeståndsskyldighet inte hade förelegat utan garantin eller 

utfästelsen".122 Den andra och sista stipulerar undantag från undantaget gällande standardavtal, 

vilket inte kommer att behandlas närmare.  

 

Utfästelse- och garantiklausulen hos försäkringsbolag som If och Moderna försäkringar har 

däremot en annorlunda lydelse. Denna stipulerar att "Försäkringen gäller inte för skada som 

beror på funktionsbrist, för låg verkningsgrad eller bristande prestationsförmåga hos produkt 

som den försäkrade levererat, i den mån den försäkrade är ansvarig för skadan enbart på grund 

av uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti" (författarens kursivering). För att 

                                                
120 "Oriktig utfästelse i villkorets mening torde emellertid – där ej särskilda omständigheter till annat föranleda – 
icke kunna anses föreligga i sådana fall, då en ren felexpediering skett; istället för en vara A har av misstag en vara 
B levererats." VN 115/1953 
121 VN 6/1954 
122 Villkorstexterna finns återgivna ovan under 3.3. 
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undantaget skall bli tillämpligt krävs alltså inte bara att garanti är ensam ansvarsgrund, utan 

även att skadan är en följd av någon av de tre nämnda orsakerna.  

 

Det verkar oklart varför lydelsen har denna utformning.123 Enligt min mening fyller det 

ytterligare kriterium som If och Moderna försäkringar har valt att införa ingen annan funktion 

än att den begränsar undantagets tillämplighet utan egentlig relevans till sjalva garantiansvaret. 

Med andra ord tar den ytterligare satsen sikte på den tekniska orsaken till skadan, något som 

aldrig varit föremål för diskussion i domstolarnas överväganden om huruvida ett garantiansvar 

varit för handen eller ej. Resultatet blir att försäkringsbolag med denna lydelse kan komma att 

täcka en skada som andra bolag inte gör, vilket förmodligen kommer att föranleda en ändring 

hos dessa bolag förr eller senare.124 

 

 

                                                
123 Vägledning har bland annat sökts i  If:s interna handbok utan framgång.  
124 Exempel på detta är dieselloksfallet där If täckte skadan som försakringstagaren, Matab, ådragit sig med 
hänvisning att skadan inte berodde pa funktionsbrist, för låg verkningsgrad eller bristande prestationsförmåga hos 
produkten.  
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6. Slutsats 

Efter att ha studerat praxis på området rymmer en säljares garantiansvar enligt min mening tre 

olika slag av underförstådda garantiförpliktelser. Den ena är då säljaren genom sitt handlande 

garanterar att varan kan användas till ett visst angivet ändamål. En sådan s k 

instruktionsfelsgaranti – där den skadebringande egenskapen uppstår först i samband med 

varans användning – uppkommer till följd av säljarens felaktiga rekommendation. En säljare 

som med vetskap om vilket ändamål köparen skall använda varan till rekommenderar en 

olämplig vara ansvarar för de produktskador som uppstår. Säljarens ansvar begränsas 

emellertid av vad han - med hänvisning till hans roll som sakkunnig - bort inse, vilket främst 

styrs av köparens inledande upplysningsplikt och den därefter uppkomna undersökningsplikten 

för säljaren. 

 

Den andra typen av garantiförpliktelse är då säljaren har levererat en vara med andra 

egenskaper än de som köparen uttryckligen och specifikt efterfrågat. Det har även i dessa fall 

förts något slags diskussion om varans egenskaper – köparen har uttryckligen genom prov, 

prototyp, orderformulär eller liknande, krävt att varan skall vara, eller inte vara, beskaffad på 

ett visst sätt. En sådan specifik beställning bör innebära att han anses söka en garanti för att 

varan skall vara lämplig för sitt ändamål, vilket säljaren också måste anses inse. Åtar han sig att 

leverera en överensstämmande vara, åtar han sig ett ansvar för uppkomna produktskador. Hur 

specificerad en beställning måste vara, eller om även andra omständigheter måste vara för 

handen för att ett garantiansvar av detta slag skall inträda, är det i dagsläget svårt att uttala sig 

om.  

 

Den tredje, och svagaste garantiförpliktelsen som har tillämpats i praxis är då varan inte 

uppfyller de objektiva förväntningar en köpare kan ha på varan med tanke på varans 

beteckning. Det är i dessa fall mer eller mindre uppenbart vad ändamålet är, alla kunder har i 

princip samma förväntningar av varan. Ett garantiansvar av detta slag skiljer sig från den ovan 

beskrivna instruktionsfelsgarantin genom att det inte behöver ha förekommit någon diskussion 

kring varans egenskaper, säljarens handlande eller icke handlande är inte relevant. 

Tankegången bygger förmodligen på uppfattningen att köparen skall kunna förlita sig på att 

varan faktiskt besitter vissa egenskaper som en vara under samma beteckning normalt skall ha. 
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Eller rättare sagt, varan får inte, då dess beteckning ger köparen fog för att tro att den är ofarlig 

för hans egendom, innehålla skadebringande egenskaper.  

 

Det bör i så fall även diskuteras om en säljare kan bli ansvarig även då ingen särskild utan en 

allmän beteckning funnits på varan, t ex "bensin", "jord", "pellets" o s v. Kan man tolerera att 

varor med allmänna beteckningar skadar sin omgivning vid användning?  För ett ansvar även då 

ingen särskild beteckning finns talar omständigheten att en köpare annars tvingas be om 

garantier om de mest självklara saker. Köparen tillåts då inte ha några som helst förutsättningar 

för att den vara han köper går att använda utan risk till det ändamål den med fog kan förutsättas 

användas till. Mot ett sådant ansvar talar att säljarens åtaganden kan bli väldigt långtgående, 

ansvaret för köpares produktskador ligger i ett sådant scenario väldigt nära ett strikt 

produktansvar. 

 

Oavsett vilken åsikt man har om att domstolarna använder sig av garantifiktioner för att hålla 

en säljare ansvarig, medför tillämpningen konsekvenser för skadevållaren då han i egenskap av 

försäkringstagare i sin tur inte kan få ersättning ur sin ansvarsförsäkring. Då en försäkring inte 

står till förfogande, återstår det för honom att försöka kräva den faktiska skadevållaren, ofta 

tillverkaren. Trots att utsikterna att kräva en part längre bak i distributionskedjan ofta är goda, 

finns det emellertid en viss risk att kostnaderna stannar hos en säljare vars agerande inte varit 

det "egentliga" upphovet till skadan. Goda regressmöjligheter har anförts som skäl för 

garantiundantagets existens men bör istället ses som ett argument för att försäkringen vid en 

säljares klanderfria beteende skall omfatta sådana skador. Svårigheten blir att fastställa den 

"bonus paterfamilias-norm" som bör styra i vilka fall en säljare skall och inte skall få ersättning 

ur försäkringen. 

 

Garantiundantaget medför inte bara konsekvenser för säljaren, utan indirekt även för köparen. I 

och med garantiansvarets utvidgning riskerar garantifiktionerna närma sig culpaansvaret på ett 

sätt som gör att de likväl, eller rentav hellre, åberopas och tillämpas. Garantiansvaret riskerar 

således att växa på culpaansvarets bekostnad, inte bara i de fall som präglas av 

bevissvårigheter. För köparens del innebär en sådan utveckling att hans utsikt att faktiskt få 

betalt för sin skada, äventyras p g a garantiundantaget. Teoretiskt sett riskerar således 

domstolarna att göra köparen en "björntjänst" genom att ålägga säljaren ett garantiansvar i fall 

där säljaren likväl skulle kunna bli ansvarig genom en tillämpning av culpa.  
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7. Källförteckning 
 

7.1 Offentligt tryck 

Prop 1988/89:76 - Köplag 
Prop 1990/91:197 - Produktskadelag 
SOU 1976:66  - Köplag 
SOU 1979:79 – Produktansvar II 
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7.4 Rättsfall 

7.4.1 HD 

NJA 1945 s 676 – alunpulverfallet 
NJA 1947 s 400 – margarinfallet  
NJA 1949 s 171 
NJA 1952 s 184–  bläckfallet  
NJA 1964 s 454 – kedjehusfallet  
NJA 1968 s 285 – dillodlingsfallet 
NJA 1982 s 380 – hönsfoderfallet 
NJA 1983 s 118 – hästfoderfallet 
NJA 1985 s 641 – bensinfallet 
NJA 1987 s 835 – minkfoderfallet 
NJA 1989 s 389 – matbespisningsfallet 
NJA 2001 s 309 – dieselloksfallet (T 28-99) 

7.4.2 HovR 

1: 84  – kornfallet 
112: 84 – gjutgrusfallet 
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T 6623-02, dom meddelad 2003-05-09, Svea Hovrätt (föregås av T 1348-01, dom meddelad 
2002-05-27, Handens Tingsrätt) – pelletsfallet 

7.4.3 TR 
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