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Sammanfattning 
I svensk rätt gäller principen om avtalets subjektiva begränsning som huvudregel, vilken 

innebär att ett avtal endast kan skapa rättigheter och skyldigheter för avtalsparterna. Det har 

dock gjorts vissa avsteg från principen. I vissa specialregleringar har en part rätt att rikta 

direktkrav mot sin medkontrahents medkontrahent. Det har även gjorts avsteg från principen i 

rättspraxis. HD anförde i Hamnkranfallet år 1986 att undantag kan göras från principen under 

vissa specifika förutsättningar. I domen fick käranden rätt att rikta anspråk direkt mot sin 

avtalsparts medkontrahent, även när skadeståndsansvar reglerats genom avtal. Före 

Bravidadomen 2001 hade försäkringsbolag regelbundet riktat anspråk direkt mot den 

vårdslösa parten när det förelåg avtalsbrott i flera led. Till följd av Bravidadomen samt 

If/Zurich-fallet begränsades dock möjligheten, då domstolarna anförde att käranden enbart 

hade att vända sig till sin avtalspart vid avtalsbrott i flera led. Ett eventuellt ersättningsanspråk 

mot medkontrahents medkontrahent på utomobligatorisk grund kunde endast utdömas om 

skadevållaren handlat med uppsåt eller varit grovt vårdslös, samt under de förutsättningar som 

angivits i Hamnkranfallet.  

I fransk rätt gäller samma huvudregel, men även här finns undantag. En kommersiell köpare 

har direktkravsrätt mot bakre led i de fall köpet kan härledas tillbaka till parten mot vilken 

köparen vill rikta anspråk. Franska domstolen har, i de fall avtalet om entreprenad reglerar 

både utförande av tjänst samt egendomsöverföring, likställt en köpare med en beställare, 

vilket innebär att en beställare kan rikta anspråk mot parter i bakre led på kontraktuella 

grunder. Om avtalet om entreprenad enbart reglerar utförande av tjänst har beställaren likväl 

direktkravsrätt mot en vårdslös underentreprenör men då på utomobligatorisk grund. I fransk 

rätt är det även lagstadgat att en underentreprenör har en långtgående rättighet att rikta 

betalningsanspråk direkt mot beställaren om generalentreprenören inte fullgör sin 

betalningsplikt.  

Skillnaden mellan direktkravsrätt i svensk och fransk entreprenadrätt kan härledas till de 

skillnader som finns inom köprätten. Inom svensk entreprenadrätt bör det dock finnas vissa 

situationer, utöver de som framkommit av rättspraxis, då en skadelidande beställares 

direktkravsrätt bör tillerkännas. I enlighet med fransk rätt bör direktkravsrätt mellan parter i 

samma kontraktskedja under vissa förutsättningar tillerkännas på kontraktuell grund, eftersom 

parterna inte kan anses vara tredje man gentemot varandra. En underentreprenör bör även, 

med inspiration från den franska rätten, under vissa förutsättningar tillerkännas en rätt att rikta 

betalningsanspråk direkt mot en beställare.  
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1. Inledning 
 

1.1. Problembakgrund 
Inom svensk rätt tillämpas principen om avtalets subjektiva begränsning. Principen innebär att 

ett avtal endast binder en avtalande part mot sin direkta medkontrahent men inte mot 

medkontrahentens medkontrahent. En klagande part kan alltså som huvudregel inte vända sig 

mot sin medkontrahents medkontrahent för att erhålla ersättning genom att åberopa det avtal 

som finns mellan medkontrahenten och dennes medkontrahent. Inom entreprenadrätt innebär 

principen att en beställare av entreprenad inte kan få ersättning av en underentreprenör på 

kontraktuella grunder vid fel eller skada för vilken denne ansvarar, utan har att vända sig mot 

sin avtalspart dvs generalentreprenören. Enligt skadeståndslagen (1972:207) 1 kap 1 § kan 

den skadelidande inte heller rikta anspråk på utomobligatorisk grund direkt mot 

medkontrahentens medkontrahent om denne och dennes medkontrahent reglerat ett eventuellt 

skadeståndsansvar i avtalet. Det medför att i de fall beställaren och generalentreprenören 

reglerat ansvaret vid eventuellt skadestånd, är även ett utomobligatoriskt skadestånd uteslutet. 

Likaså kan en underentreprenör enligt huvudregeln inte vända sig till beställaren med ett 

betalningsanspråk som generalentreprenören har att uppfylla.  

I viss svensk lagstiftning har det dock gjorts vissa avsteg från principen om avtalets subjektiva 

begränsning när det gäller en konsuments rätt att rikta anspråk mot en medkontrahents 

medkontrahent.
1
 Exempelvis anger konsumenttjänstlagen (1985:716) 33 § rätt för en 

konsument att under vissa förutsättningar rikta anspråk mot sin medkontrahents 

medkontrahent, vilket innebär att en beställare som agerar i egenskap av konsument, och som 

därmed kan tillämpa bestämmelserna i KtjL, i vissa fall kan rikta anspråk direkt mot en 

underentreprenör eller underleverantör.  

Även i rättspraxis har det medgivits vissa avsteg från principen om avtalets subjektiva 

begränsning. I Hamnkranfallet,
2
 i vilket det var fråga om en köpare av en hamnkran som var 

behäftad med ett fel vilket underleverantören ansvarade för mot säljaren, gjorde HD ett 

undantag från principen.  Köparen av hamnkranen väckte talan om ersättning direkt mot 

underleverantören, trots att det inte fanns något avtal dem emellan, samt att skadeståndsansvar 

reglerats i avtalet. HD medgav i fallet att en köpare kunde erhålla ersättning av en 

underleverantör, oberoende av huruvida felet ankommit på underleverantören själv eller en 

                                                           
1
 Se exempelvis KkL 46 § samt KtjL 33 §. 

2
 NJA 1986 s. 712. 
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underleverantör till denne, med hänvisning till att felet var i en väsentlig säkerhetsanordning 

och att det förelåg stor risk för personskada och omfattande sakskada. Köparen fick således en 

rätt till direktkrav gentemot sin medkontrahents medkontrahent, vilket var ett avsteg från 

principen om avtalets subjektiva begränsning. Avgörandet medförde en oklarhet angående hur 

långtgående denna möjlighet att göra avsteg från principen var och det fanns delade meningar 

i doktrin angående vilka slutsatser som kunde dras av fallet.
3
 

I Bravida-domen
4
 prövades frågan huruvida en beställare kan ha direktkravsrätt mot en 

försumlig medkontrahents medkontrahent på utomobligatorisk grund. Göta HovR anförde att 

det faktum att det tidigare funnits kontrakt mellan underentreprenör och beställare, men som 

vid avtal om generalentreprenad överlåtits från underentreprenör till generalentreprenör, samt 

att beställaren betalade direkt till underentreprenören inte medförde att avsteg från principen 

borde göras. I avgörandet framhöll HovR vidare att beställaren endast hade rätt till skadestånd 

från underentreprenör om denne agerat grovt vårdslöst eller med uppsåt.  

HD prövade åter frågan om möjligheten att göra avsteg från principen om avtalets subjektiva 

begränsning i If/Zurich-fallet.
5
 I avgörandet fastslog HD de förutsättningar som HovR 

beslutat om i Bravidadom vilka måste uppfyllas för att en skadelidande ska kunna rikta 

anspråk direkt mot en skadevållande medkontrahents medkontrahent.  

Det får med utgångspunkt i dessa rättsfall anses finnas en ytterst begränsad möjlighet för en 

beställare att erhålla ersättning från en underentreprenör, och för en underentreprenör att 

erhålla betalning eller ersättning från en beställare, mellan vilka det inte finns avtal men som 

ingår i samma kontraktskedja. Det medför att om det finns bestämmelser i avtalet mellan 

beställare/underentreprenör och generalentreprenör som begränsar rätten till ersättning genom 

exempelvis friskrivning eller förkortad preskriptionstid så har beställaren/underentreprenören 

mycket begränsade möjligheter att få ersättning utöver det generalentreprenören är skyldig att 

betala.  

Inom fransk rätt finns samma generella princip, ”l’effet relatif des contrats”, om att ett avtal 

endast binder en part och dennes direkta medkontrahent och inte medkontrahentens 

medkontrahenter. 
6
 Det har dock utvecklats undantag från denna princip inom avtalsrätten 

som är långt mer omfattande än avstegen som gjorts i svensk rätt från principen om ett avtals 

                                                           
3
 Exempelvis hade Agell och Hellner olika uppfattningar av hur avgörandet skulle tolkas.  

4
 Göta HovR avgörande T229-01. 

5
 NJA 2007 s. 758. 

6
 Artikel 1165 Code Civil. 
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subjektiva begränsning. Undantaget från den generella principen innebär att en avtalspart som 

är köpare eller som kan likställas med en köpare kan följa kontraktskedjan och erhålla 

ersättning från en medkontrahents medkontrahent under vissa förutsättningar. I fransk 

rättspraxis har det slagits fast att en beställare ska likställas med en köpare i de fall avtalen 

inte enbart reglerar utförande av tjänst. Beställaren har därmed ha rätt att rikta 

skadeståndsanspråk direkt mot en underentreprenör för en icke-avtalsenlig prestation baserat 

på det avtal som finns mellan generalentreprenören och underentreprenören. 

Inom fransk entreprenadrätt finns det även lagstadgat en omfattande rätt för en 

underentreprenör att rikta betalningsanspråk direkt mot en beställare vid utebliven betalning 

från generalentreprenören.7 

 

1.2. Problemformulering  
På vilka grunder bör rätten till direktkrav inom entreprenad i svensk rätt tillerkännas och bör 

möjligheten till direktkrav vid entreprenad utvidgas?  

 Vilka möjligheter finns det i svensk rätt för en beställare att erhålla 

skadeståndsersättning från en underentreprenör när parterna ingår i samma 

kontraktskedja? 

 Vilka möjligheter till direktkrav inom entreprenadrätt finns det i fransk rätt?  

 

1.3. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda vilka möjligheter det i dagsläget finns för en beställare att 

erhålla ersättning från en skadevållande underentreprenör i svensk rätt till följd av den 

rättspraxis som finns området. Genom att undersöka under vilka förutsättningar en beställare 

enligt fransk rätt kan rikta krav om skadestånd direkt mot en försumlig underentreprenör, 

syftas till att jämföra olika lösningar på problematiken och vilka för- och nackdelar de 

medför. Syftet med uppsatsen är även att undersöka under vilka förutsättningar en 

underentreprenör inom fransk rätt kan rikta betalningsanspråk direkt mot en beställare för att 

utreda huruvida en sådan rätt även bör godtas även i svensk rätt.  

                                                           
7
 Artikel 12 i lag 75-1334 den 31 décembre 1975. 



9 
 

Efter att ha gjort en utförlig utredning av gällande rättsläge inom de båda rättsystement avser 

jag att analysera huruvida det finns anledning till att direktkravsrätten vid entreprenad bör 

utvidgas under vissa förutsättningar, samt på vilka grunder en direktkravsrätt bör baseras. 

1.4. Metod  
I uppsatsen studeras till en början svensk lagtext, förarbeten, praxis samt doktrin för att utreda 

det gällande svenska rättsläget. Entreprenadrätt är till stor del reglerad av standardavtal varför 

även dessa studeras. I uppsatsen studeras även rättsläget i franska rätt, varför franska 

rättskällor såsom lagtext, praxis och doktrin studeras.  

Efter att redogjort för gällande rättsläge i de båda rättssystemen har de olika lösningarna på 

problematiken jämförts med varandra för att göra en bedömning av hur den svenska rätten bör 

se ut.  

1.5. Avgränsning 

Uppsatsen behandlar främst kommersiell entreprenad. Vissa konsumenträttsliga lagstiftningar 

studeras dock för att förklara under vilka förutsättningar direktkravsrätt bifalles. Uppsatsen 

behandlar enbart entreprenad inom ett lands gränser. Situationer där parterna har olika 

nationalitet behandlas således inte.   

1.6. Tidigare arbeten på området 

Direktkrav i generell bemärkelse har redogjorts för i omfattande utsträckning av Zachariasson 

i dennes doktorsavhandling ”Direktkrav – Om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens 

gäldenär”. Direkkrav specifikt för entreprenad har behandlats av Sheida Ebadi i uppsatsen 

”Direktkrav vid entreprenad – Huvudregel eller sällsynt undantag?”. Genom att jämföra den 

svenska och den franska rätten till direktkrav avser jag att sätta den svenska synen på 

direktkravet i ett vidare perspektiv. Uppsatsen behandlar även direktkravsrätten vid 

entreprenad från en underentreprenörs eventuella rätt mot en beställare, vilket inte studerats i 

tidigare avhandlingar. 

1.7. Disposition 
Det första kapitlet innehåller en kort presentation av bakgrunden till problemet med avsikt att 

introducera läsaren för området och problematiken. Problembakgrunden följs av en 

problemformulering, vilket syfte är med uppsatsen och vilken metod som används i uppsatsen 

för att besvara frågeställningen.  
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Kapitel två består av inledande observationer för att ge en översiktlig bild av området och 

erbjuda förklaringar av de rättsfigurer som uppsatsen behandlar.  

Det tredje kapitlet består av en beskrivning av gällande rättsläge i svensk genom en 

undersökning av olika lagtexter och dess förarbeten, genomgång av relevanta rättsfall samt 

undersökning av doktrin. 

I det fjärde kapitlet beskrivs utvecklingen av direktkravsrätten i fransk rätt för att sedan 

utmynna i en beskrivning av gällande rättsläge i Frankrike. Direktkravsrätten behandlas på ett 

så uttömmande sätt som möjligt med avsikt att förklara under vilka förutsättningar en part kan 

tilldelas direktkravsrätt inom fransk entreprenadrätt. 

I kapitel fem analyseras till en början vilka möjligheter en part inom svensk entreprenadrätt 

har att rikta anspråk direkt genom att analysera rättskällorna och vad de innebär. I den andra 

delen av analysen jämförs det svenska och franska systemet för att försöka utröna på vilken 

grund och under vilka förutsättningar en eventuell direktkravsrätt bör tillerkännas.  

Sjätte kapitlet består av en slutsats, vilken innehåller en sammanställning av det som 

framkommer i föregående kapitel.  
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2. Inledande observationer 

2.1. Lagreglering vid entreprenad 
För ett avtal där det är svenska lagar som ska reglera avtalet gäller lag (1915:218) om avtal 

och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, vilken reglerar eventuell oenighet 

angående avtalet i sig, som exempelvis eventuella tvister angående avtalets giltighet samt 

jämkning av klausuler. Själva avtalet vid entreprenad kommer alltså regleras av avtalslagen 

vilket innebär att en part kan åberopa denna om parten exempelvis vill få hela avtalet 

ogiltigförklarat för att personen som undertecknat avtalet inte hade rätt behörighet 

Inom vissa rättsområden finns det specialregleringar som ska komplettera och hjälpa vid 

tolkning av avtal. Ett exempel på en specialreglering är köplagen (1990:931), vilken är 

tillämplig vid köp av lös egendom och reglerar exempelvis riskövergången för egendomen 

samt parternas rättigheter och skyldigheter. Vid köp av lös egendom sker ofta hela 

transaktionen vid en och samma tidpunkt, köparen får generellt sett egendomen i sin 

besittning i samband med att denne lämnar ersättning.  Det skiljer sig från avtal vid 

entreprenad eftersom entreprenören genomför sin del av avtalet under en längre period. Vid 

entreprenad ingår ofta köp av lös egendom då beställaren delvis köper material men avtal om 

entreprenad innehåller också delvis reglering om tillhandahållande av tjänst. Köplagen är 

därför generellt sett inte tillämplig vid avtal om entreprenad.  

Om beställaren är en konsument är konsumenttjänstlagen tillämplig på avtal vid entreprenad.
8
 

KtjL är en specialreglering som är tvingande till konsumentens fördel.
9
 I lagen finns det 

långtgående skyldigheter för en entreprenör som utför arbete åt en konsument. KtjL kommer i 

avsnitt 3.3.4 översiktligt redogöras för, med intentionen att söka dra paralleller till 

kommersiell entreprenad.  

Vid kommersiella förhållanden finns det vad gäller entreprenad ingen specialreglering 

motsvarande konsumenttjänstlagen och Branschorganisationen Byggandets kontraktskommité 

har därför tagit fram standardavtal, vilka parterna kan välja att inkorporera i det aktuella 

entreprenadavtalet. Bestämmelserna i det standardavtal som entreprenadavtalet hänvisar till 

gäller därmed mellan parterna. Inom entreprenad är de vanligaste standardavtalen AB, ABT 

samt ABT-U, vilka exempelvis reglerar parternas ansvar samt vem som ska stå risken för 

eventuella fel och skador.  

                                                           
8
 KtjL 1 § 2p. 

9
 KtjL 3 §. 
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2.2. Skadestånd  
Om en skada uppstår till följd av ett culpöst beteende, och det inte finns avtal mellan den 

skadelidande och skadevållaren uppkommer ett utomobligatoriskt skadeståndsanspråk vilket 

regleras av skadeståndslagen.
10

 Skadestånd har ett reparativt syfte och skadevållaren ska utge 

en ersättning till den skadelidande så att denne försätts i samma ekonomiska situation som om 

skadan aldrig inträffat.
11

 I SkL 2 § 1st uppställs vissa krav för att skadeståndsersättning ska 

utgå. Det finns ett objektivt krav vilket är att skada ska ha uppstått på egendom vilken inte 

tillhör skadevållaren, eller på person annan än skadevållare, och ett subjektivt krav vilket 

innebär att skadevållaren ska ha agerat uppsåtligen eller genom vårdslöshet.
12

 Vidare krävs 

det adekvat kausalitet mellan skadevållarens handling, skadan måste alltså ligga i farans 

riktning.
13

 

SkL är inte tillämplig när skadan reglerats i avtal, vilket stadgas i SkL 1 § 1 st. I det fallet har 

parterna vid avtalets ingående nått en överenskommelse för hur en skada ska behandlas. Det 

innebär att en part, som huvudregel, inte kan åberopa skadeståndslagen för att få ersättning för 

en skada som reglerats i avtalet parterna emellan. Rätt till skadeståndsersättningen samt dess 

belopp kan variera beroende på om parterna står i avtalsförhållande eller ej eftersom det kan 

ha avtalats om preskriptionstid, beloppsbegränsning samt vem som ska stå för risken.  

Det kan i vissa fall vara oklart om en skada är att anses som utomobligatorisk eller reglerad i 

avtal, exempelvis när en skadelidande beställare av entreprenad som orsakats skada av ett fel 

som en underentreprenör, med vilken beställaren inte har ett avtal med, ska ansvara för enligt 

avtal mellan underentreprenören och generalentreprenören. Till följd av att det inte finns avtal 

mellan beställaren och underentreprenören är beställaren i förhållande till underentreprenören 

att anses som tredje man. Skadan som beställaren åsamkats har alltså i detta fall orsakats av 

ett avtalsbrott mellan underentreprenör och generalentreprenör, vilket har inneburit att det har 

uppkommit ovisshet huruvida den skadelidande beställaren kan rikta anspråk om 

skadeståndsersättning på kontraktuella eller utomobligatoriska grunder direkt mot den 

skadevållande underentreprenören. 

Skadan som en beställare i det här fallet har lidit är en tredjemansskada eftersom beställaren 

lidit skada av ett avtalsbrott som skett mot en annan part som är den direkt skadelidande och 

                                                           
10

 1 kap 1 § Skadeståndslag (1972:207) . 
11

 Hellner, Skadeståndsrätten. En introduktion, s 103. 
12

 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 109 och 128. 
13

 Hellner och Radetzki, s. 134. 
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beställaren är därmed att anses som indirekt skadelidande.  Det innebär att om en 

underentreprenör genom ett avtalsbrott orsakat en generalentreprenör skada så är det 

generalentreprenören som blir direkt skadelidande eftersom det är mot denne ett avtalsbrott 

skett och beställaren blir alltså eventuellt indirekt skadelidande.  

2.3. Avtalsbrott i flera led  
Om en underentreprenör har orsakar en beställare en indirekt skada genom sitt avtalsbrott mot 

generalentreprenören framstår det som det finns två möjligheter för beställaren att söka att 

utfå ersättning; utomobligatoriskt skadestånd enligt SkL samt ett avtalsgrundat anspråk. Det 

framstår därmed som att en beställare kan välja vilken typ av anspråk denne kan rikta mot 

skadevållaren för att erhålla skadeståndsersättning. I svensk skadeståndsrätt finns det dock en 

huvudregel, vilken slagits fast i ovan nämnda SkL 1 kap 1 §, och som medför att en 

skadelidande inte kan åberopa utomobligatoriska bestämmelser därför dessa är mer 

fördelaktiga för honom än de kontrakträttsliga.
14

 Möjligheten att välja utomobligatoriska 

grunder för en skadeståndstalan istället för de avtalade har även avvisats i rättspraxis där 

domstolen har fastställt huvudregeln.
15

 Det kan få betydelse exempelvis om det finns villkor i 

avtalet mellan beställaren och generalentreprenör vilka begränsar skadeståndsersättningens 

storlek eller anger en förkortad preskriptionstid. Sådana begränsningar skulle medföra att det 

skulle kunna vara mer gynnsamt att rikta anspråk direkt mot skadevållaren på 

utomobligatoriska grunder.  

                                                           
14

 Hellner-Radetzki,  s. 96. 
15

 NJA 2007 s 758, NJA 2001 s 711 samt NJA 1949 s 289. 
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Ett avtalsbrott av exempelvis en underentreprenör mot en generalentreprenör innebär i många 

fall att generalentreprenören i sin tur bryter mot sitt avtal med beställaren.
16

 I det fallet kan 

beställaren vända sig mot sin avtalspart, dvs generalentreprenören, för att få ersättning för 

skadan. Generalentreprenören har då eventuellt regressrätt mot underentreprenören för att 

erhålla den ersättning denne erlagt till beställaren. 
17

  

Det finns dock, som ovan angivits, skäl för en indirekt skadelidande part att vilja rikta anspråk 

direkt mot en skadevållare, ett sk direktkrav. Möjligheten att rikta anspråk direkt mot en 

medkontrahents medkontrahent på det här sättet har diskuterats av lagstiftaren i olika 

sammanhang, i rättspraxis samt i doktrin. 

 

En annan typ av avtalsbrott som skulle kunna uppkomma är att en underentreprenör inte får 

betalt i enlighet med avtalet denne har med generalentreprenören. Det skulle kunna bero på ett 

avtalsbrott från beställarens sida genom att denne inte betalat generalentreprenören men det 

torde i de flesta fall inte påverka underentreprenörens möjlighet att erhålla betalning från 

generalentreprenören mer än ringa. Det får anses vara betydligt mer förekommande att 

avtalsbrottet från generalentreprenörens sida beror på betalningsoförmåga eller ett försök att 

undgå att betala. Underentreprenören skulle enligt gällande rätt endast ha rätt att rikta 

betalningsanspråk mot sin avtalspart dvs generalentreprenören i det här fallet. Om 

generalentreprenören är på obestånd skulle det innebära att en underentreprenör har små 

möjligheter att erhålla ersättning. Det skulle därför vara av intresse för underentreprenören att 

söka ersättning direkt från beställaren. 

                                                           
16

 Zachariasson, Direktkrav. Om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär,  s 109. 
17

 Hellner och Radetzki, s. 245. 
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2.4. Avtalets subjektiva begränsning 
Inom svensk avtalsrätt är huvudregeln att avtalspart saknar rätt att rikta anspråk på 

kontraktuella grunder mot annan än sin motpart.
18

 Det innebär att en part i ett avtal endast har 

att vända sig mot sin medkontrahent vid avtalsbrott för att söka ersättning även om 

avtalsbrottet har förorsakats av ett kontraktsbrott i tidigare led.
19

 Även om motparten sedan 

kan rikta ersättningsanspråk mot sin medkontrahent som i tidigare led orsakat skadan, så har 

den skadelidande ingen rätt att direkt rikta anspråk mot den ursprungliga skadevållaren och 

har därmed ingen rätt till direktkrav när det föreligger kontraktsbrott i flera led.
20

 

Principen om avtalets subjektiva begränsning har även lagstadgas i vissa specialregleringar 

såsom kommissionslagen (2009:865) 24 § 1st där det stadgas att ” Genom avtalet mellan 

kommissionären och tredje man förvärvar tredje man rätt mot kommissionären men inte mot 

kommittenten.” samt lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 4 kap 5 § ” Genom ett 

avtal som sluts på bolagsmännens vägnar eller under en benämning varmed bolagsmännen 

samfällt betecknas blir endast den bolagsman som har deltagit i avtalet berättigad eller 

förpliktad i förhållande till medkontrahenten.” 

  

                                                           
18

 Zachariasson, s. 121. 
19

 Zachariasson, s. 121. 
20

 Zachariasson, s. 121. 
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3. Direktkrav i svensk rätt 

3.1. Begreppet direktkrav 
Enligt Zachariasson finns det sex olika rekvisit som ska vara uppfyllda för att ett fall av 

direktkrav ska anses föreligga;
21

  

 Anspråket måste vara rättmätigt, dvs att tredje man måste ha rätt att utkräva prestation 

av den bakre gäldenären. Det innebär även att anspråket inte är beroende av att 

tredjemans medkontrahent frivilligt överlåter sin rätt till anspråk till tredje man.
22

 

 Kravrätten ska vara skyddad mot mellanliggande gäldenärens övriga borgenärer, 

vilket blir aktuellt om en mellanliggande gäldenär är på obestånd. Tredjeman måste 

för att direktkravsrätt ska anses föreligga ha företräde till anspråket.
23

 

 Anspråket tredjeman framställer mot en bakre gäldenär kan inte gå utöver ett anspråk 

tredjeman kunnat framställa mot sin medkontrahent. 
24

 

 Omständigheterna i fallet är sådana att de innebär, eller vid avsaknad av 

ansvarsbegränsande omständigheter skulle innebära, att tredjeman skulle kunna rikta 

ett lika stort anspråk mot samtliga i kontraktskedjan. 

 I och med att en bakre gäldenär erlägger den aktuella prestationen till tredje man blir 

dennes medkontrahent befriad från förpliktelsen mot tredje man. 

 Frånvaro av annan rättfigur som kravrätten är beroroende av, som exempelvis ett 

fullmaktsförhållande.
25

 

3.2. Ansvarsgrund vid direktkrav  

I doktrin har det anförts att en skadelidande inte kan rikta anspråk om skadeståndsersättning 

mot ett bakre led i kontraktskedjan baserat på det avtal som finns mellan skadelidanden och 

dennes avtalspart, om det inte finns lagstöd för ett sådant anspråk.
26

 Denna slutsats har 

fastslagits av HD i flera fall.
27

 Det innebär att det vid direktkrav i svensk rätt i första hand är 

skadestånd på utomobligatorisk grund dvs att det är culparegeln i SkL 2 kap 1 § som ska 

tillämpas.  

                                                           
21

 Zachariasson, s. 31. 
22

 Zachariasson, s. 32. 
23

 Zachariasson, s. 33. 
24

 Zachariasson, s. 31. 
25

 Zachariasson, s. 31. 
26

 Bengtsson, Ullman och Unger, Allehanda om skadeståndsrätt i avtalsförhållanden (2013), s. 120.  
27

 Exempelvis i NJA 1997 s. 44 och NJA 2001 s. 711.  
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3.3. Direktkrav i svensk lag  

3.3.1. Allmänt  

I de svenska lagar där lagstiftaren valt att erbjuda en part att rikta krav direkt mot 

medkontrahentens medkontrahent är det till stor del för att skydda konsumenters intresse. Det 

finns även en lagstiftad direktkravsrätt för näringsidkare i vissa lagar där det handlar om 

områdesspecifika situationer. I det följande kommer vissa lagar studeras översiktligt för att 

erbjuda en förståelse för i vilka situationer lagstiftaren valt att tillerkänna en part 

direktkravsrätt. Utöver de lagar som behandlas finns det andra lagstiftningar enligt vilka 

direktkravsrätt under vissa förutsättningar tillerkänns en avtalspart. Det är exempelvis 

sjölagen (1994:1009), lagen (1974:610) om inrikes vägtransport samt jordabalken (1970:994). 

Dessa lagar är dock utan vidare betydelse för uppsatsen och kommer inte studeras närmare.  

3.3.2. Direktkrav i produktansvarslagen (1992:18) 

PAL är tillämplig i de fall när en produkt, till följd av en säkerhetsbrist i denna, vållat 

personskada.
28

 Lagen kan även tillämpas om produkten skadat ägarens egendom om denna 

vanligen är att anses användas till enskilt bruk och egendomen ifråga till övervägande del 

används till det.
29

 Det klargörs i sista meningen 1 § att eventuell skada på produkten som 

orsakat skadan inte ersätts enligt denna lag. Lagen är tillämplig oavsett vilka parterna är, dvs 

köpet kan vara mellan två kommersiella parter. En skadelidande kan erhålla 

skadeståndsersättning från den som tillverkat, frambringat eller insamlat produkten, en 

importör under vissa förutsättningar och en part som marknadsfört produkten som sin egen.
30

 

Om det av produkten inte framgår vem som tillverkat, frambringat eller insamlat produkten 

inom Sverige, kan en skadelidande rikta skadeståndsanspråk mot varje part som tillhandahållit 

produkten om denne inte kan hänvisa den skadelidande till den som tillverkat, frambringat 

eller insamlat produkten eller den som marknadsfört produkten som sin egen.
31

 I 8 § PAL 

framgår de parter som inte är skadeståndsskyldiga, såsom exempelvis en part som kan visa att 

denne inte satt produkten i omlopp i en näringsverksamhet, om parten kan göra sannolikt att 

säkerhetsbristen inte fanns där när parten satte produkten i omlopp. 

                                                           
28

 PAL 1 § 1 st. 
29

 PAL 1 § 2 st. 
30

 PAL 6 §.  
31

 PAL 7 §.  
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3.3.3. Direktkrav vid ansvarsförsäkring 

I försäkringsavtalslagen (2005:104) finns det i nionde kapitlet bestämmelser för vad som 

gäller tredje mans rätt till försäkringsavtalet. I FAL 9 kap 7 § stadgas att en skadelidande får 

rikta krav direkt mot försäkringsbolaget hos vilket skadevållaren har ansvarsförsäkring under 

tre olika förutsättningar. En skadelidande har direktkravsrätt enligt FAL om den försäkrade 

antingen är skyldig att inneha en ansvarsförsäkring vilken omfattar skadan, är på obestånd 

eller om den försäkrade är en juridisk person som upplösts.  

Före den senaste versionen av FAL fanns det endast en bestämmelse som reglerade den 

skadelidandes förhållande till försäkringsbolaget, eftersom försäkringsavtalet gällande 

ansvarsförsäkring ansågs endast vara av betydelse för avtalsparterna.
32

 Den enda situationen i 

vilken en skadelidande tredje man kunde rikta direktkrav mot försäkringsbolag baserat på en 

ansvarsförsäkring var när den försäkrade var försatt i konkurs.
33

 Lagstiftarna hade alltså innan 

senaste FAL valt att hålla fast vid huvudregeln om avtalets subjektiva begränsning och att 

tredje man inte kan rikta anspråk baserat på ett avtal i vilket denne inte är part.    

Vid förarbetet inför den nya lagen konstaterades till att börja med att en ansvarsförsäkring 

avser att erbjuda skydd för de försäkrade och eftersom en skadelidande inte är part i 

försäkringsavtalet så har denna i princip inte rätt att rikta ersättningskrav mot 

försäkringsbolaget. En skadelidande har istället att rikta anspråk mot den försäkrade som 

sedan kan välja att ta försäkringen i anspråk.
34

 Denna lösning ansågs generellt sett fungera väl 

förutom i vissa fall som exempelvis om den försäkrade inte ersätter den skadelidande och inte 

anmäler skadan till försäkringsbolaget eller om försäkringsbolaget anser att skadan inte 

omfattas av försäkringen. I förarbetet ansågs det finnas ett behov av en rätt till direktkrav för 

en skadelidande med hänsyn till detta samt att ansvarsförsäkringar ökat i betydelse i den 

moderna skadeståndsrätten. Lagstiftaren valde dock att göra direktkravsrätten tvingande 

endast vid konsumentförsäkringar, eftersom konsumenter anses ha ett större skyddsvärde, 

samt vid företagsförsäkringar under de ovan redovisade förutsättningarna i 9 kap 7 §.
35

 

 

 

                                                           
32

 Prop. 2003/04:150 s. 228. 
33

 Gamla försäkringsavtalslagen (1927:77) 95 §. 
34

 Prop. 2003/04:150 s. 228. 
35

 Prop. 2003/04:150 s. 228. 



19 
 

3.3.4. Direktkrav i konsumenttjänstlagen  

Som ovan nämnts har en beställare av entreprenad som rättshandlar i egenskap av konsument 

en rätt att rikta anspråk direkt mot en underentreprenör. 33 § KtjL tillsammans med 10 § KtjL 

stadgar nämligen att en part i bakre led är ersättningsskyldig direkt mot en skadelidande 

konsument i vissa fall. Enligt 33 § KtjL första stycket så har en konsument en direktkravsrätt 

mot sin avtalsparts medkontrahent om denne uppsåtligen eller av vårdslöshet lämnat 

vilseledande uppgifter till konsumenten som är betydande vid bedömning av tjänstens 

beskaffenhet eller ändamålet med denna, och tjänsten därav är att anses som felaktig. 

Konsumenten har även en direktkravsrätt enligt 33 § andra stycket om avtalsparts 

medkontrahent har brutit mot de informationsskyldigheter som denne har enligt 

produktsäkerhetslagen (2004:451) samt marknadsföringslagen (2008:486).  

I proposition 1984/85:110 om konsumenttjänstlag så angavs att det inte fanns några skäl till 

att utvidga rätten för en konsument att rikta direktkrav mot medkontrahentens medkontrahent, 

utöver de möjligheterna som 33 § KtjL stadgar. Det överläts istället till utredningen inför en 

ny konsumentköplag att utreda vilka möjligheter till direktkrav en konsument skulle ha.
36

 De 

följdändringar som föreslogs i proposition 1989/90:89 om ny konsumentköplag var dock av 

ringa betydelse för rätten till direktkrav.
37

 

3.3.5. Direktkrav i konsumentköplagen 

Även konsumentköplagen (1990:932) har en lagstadgad rätt för en köpare, som rättshandlat i 

egenskap av konsument, att rikta anspråk direkt mot en näringsidkare i tidigare säljled under 

vissa förutsättningar. KkL är, precis som KtjL, tvingande till konsumentens fördel.
38

 46 § 

KkL reglerar en konsuments direktkravsrätt, enligt vilken en konsument har rätt att rikta 

anspråk pga fel i varan direkt mot en näringsidkare i bakre led som lämnat varan till 

vidareförsäljning om konsumentens avtalspart har upphört med näringsverksamheten eller om 

denne inte är anträffningsbar. Direktkravsrätten är dock enligt 46 § andra stycket begränsad 

till att anspråket endast får vara i den utsträckning som kunnat göras gällande mot 

konsumentens avtalspart. En eventuell ansvarsbegränsning mellan konsumentens säljare och 

dennes medkontrahent kan endast göras gällande om ansvarsbegränsningen hade kunnat 

                                                           
36

 Prop. 1984/85:110 s.30. 
37

 Prop. 1989/90:89 s.55. 
38

 KkL 3 §. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040451.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080486.htm
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avtalas om direkt med konsumenten.
39

 Om konsumentens säljare underlåtit att reklamera till 

sin medkontrahent är det utan betydelse för konsumentens direktkravsrätt.
40

 

Rätten till direktkrav mot en näringsidkare i tidigare säljled återfinns inte i den tidigare 

konsumentköplagen.
41

 I proposition 1989/90:89 om ny konsumentköplag lades fram ett 

förslag till en direktkravsrätt för konsumenter. Utredningens bedömning var att det i de fall då 

konsumentens avtalspart inte är anträffningsbar eller är på obestånd var motiverat att införa 

speciella regler för att skydda konsumenten från den ekonomiska förlusten som skulle 

uppkomma om denne inte hade rätt att rikta anspråk mot annan än sin avtalspart.
42

  

Det ansågs dock att direktkravsrätten skulle gälla för undantagsfall och inte vara en generell 

möjlighet för konsumenter, annars ansågs det finnas en risk att ansvaret en säljare har för sin 

prestation skulle urholkas. Lagstiftaren valde därför att begränsa direktkravsrätten till att gälla 

för situationer då säljaren antingen är på obestånd, inte kan anträffas eller har valt att upphöra 

med sin näringsverksamhet, samt att näringsidkaren i tidigare led ska ha överlåtit den aktuella 

varan köpt till säljaren för vidareförsäljning. Med den begränsningen minskar 

oförutsägbarheten för en näringsidkare att få anspråk riktat mot sig för en vara vilken denne 

inte hade anledning att räkna med skulle bli föremål för ett konsumentköp.
43

 

Direktkravsrätten i KkL omfattar samtliga tidigare led i säljkedjan eftersom en begränsning 

till den närmast föregående näringsidkaren ansågs innebära att betydelsen av direktkravsrätten 

skulle få begränsad innebörd då det kan vara betydligt svårare för en konsument att få tag i 

den närmast föregående näringsidkaren än, exempelvis, tillverkaren.
44

 En näringsidkare i 

tidigare säljled kan enbart åläggas ansvar om felet som åberopas av konsumenten fanns redan 

då varan i fråga lämnade den näringsidkare mot vilken anspråk riktas samt om felet är sådant 

att näringsidkaren i tidigare säljled skulle ansvarat får detta mot sin avtalspart.
45

 

Begränsningen beror på att näringsidkaren i tidigare säljled annars skulle ha ett strängare 

ansvar mot konsumenten än mot sin avtalspart vilken enligt utredning ansågs vara orimligt.
46

 

Utredningens bedömning var att det fanns risk för att betydelsen av direktkravsrätten skulle 

urholkas om denna begränsning gällde utan undantag. Det finns därför ett undantag från 

                                                           
39

 KkL 46 § 2 st 
40

 KkL 46 § 2 st 
41

 Konsumentköplag (1973:877). 
42

 Prop 1989/90:89 s.53. 
43

 Prop 1989/90:89 s.53. 
44

 Prop 1989/90:89 s.53. 
45

 Prop 1989/90:89 s.53-54.  
46

 Prop 1989/90:89 s.54. 



21 
 

begränsningen vilken innebär att en näringsidkare i tidigare led endast kan åberopa villkor i 

avtalet mellan denne och konsumentens avtalspart om de villkoren även skulle kunna avtalas 

direkt mellan näringsidkaren i bakre led och konsumenten. Det innebär att de, till 

konsumentens fördel, tvingande reglerna i exempelvis KkL inte kan förbises.
47

 

En konsuments rätt mot en näringsidkare i bakre led blir dels beroende på avtalet mellan 

denne och säljaren, dels på avtalet mellan näringsidkaren i tidigare led och den som 

förvärvade varan från honom, vilket leder till att den ekonomiska ersättningen en konsument 

har rätt att erhålla kommer begränsas till det belopp som näringsidkaren i bakre led sålde 

varan för.
48

  

En konsument som köpt en vara av en kommissionär har samma direktkravsrätt som en 

konsument vars köp regleras av KkL.
49

 En konsument ska alltså inte få sämre rätt till att rikta 

anspråk mot näringsidkare som finns i bakre led för att denne valt att genomföra sitt köp 

genom en kommissionär. 

 

3.4. Direktkrav i rättspraxis 

3.4.1. NJA 1986 s. 712 – ”Hamnkranfallet” 

I Hamnkranfallet stämde Fredericia kommun, nedan kallad hamnen, SNP El.-produkter 

Aktiebolaget, nedan kallad bolaget, till följd av att en hamnkran välte över fartygsrelingen och 

skadades i Frederica hamn under ett lossningsarbete. Hamnen hade förvärvat hamnkranen, 

vilken var utrustad med en överlastningsindikator, från Åkerbergs i december 1976. I maj 

1977 utfördes en lossning med hamnkranen där kranföraren märkte att lasten vägde mer än 

vanligt och iakttog instrumentpanelen uppmärksamt vilken visade att lasten inte var för tung 

och att kranföraren kunde resa bommen. Dock visade det sig att lasten varit tyngre än vad 

instrumentpanelen visat och hamnkranen välte. Efter olyckan gjordes en rapport där det 

konstaterats en felvisning på 4 procent i instrumentenheten men man fann ingen förklaring till 

varför kranen välte. Kranen reparerades därefter av säljaren, Åkerbergs, och återinfördes i 

drift men i slutet av augusti 1977 inträffade återigen en olycka med samma kranförare. 

Kranen reparerades än en gång av Åkerbergs men instrumentenheten visade åter fel värden 

efter den andra reparationen. I slutet av september gjordes ytterligare en undersökning för att 
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utreda orsaken till felvisningen i instrumentenheten och det påträffades då en metallbit som 

orsakat kortslutning. Efter att metallbiten avlägnats skedde inga fler olyckor med kranen som 

senare såldes tillbaka till Åkerbergs. 

I avtalet mellan hamnen och Åkerbergs fanns en beloppsbegränsning, vilken innebar att 

ersättningen hamnen erhållit från Åkerbergs endast motsvarande en mycket liten del av den 

totala skadan hamnen lidit vid olyckan, varför hamnen stämde bolaget som tillverkat den 

felande överlastindikatorn. 

Hamnen anförde att kranen vält till följd av att bolaget varit försumligt eftersom olyckan skett 

då larmsystemet inte utlöstes pga den metallbit som orsakade kortslutning. Bolaget levererade 

den felande överlastindikatorn, vilken är väsentlig då den är det enda instrument kranföraren 

har att använda sig av för att tillse så överlastning ej sker. Enligt hamnen ska det därför ställas 

stränga krav på kontrollen av indikatorn som det levererande bolaget utför.  

Bolaget bestred stämningsansökan då det ansåg sig vara fel svarande i målet. Det förelåg ett 

avtal mellan hamnen och Åkerbergs och eftersom det bara var hamnkranen som skadades 

uppkom inget produktansvar och hamnen har då endast att vända sig till sin avtalspart för att 

få ersättning. Bolaget tillade även att den felande produkten inte var tillverkad av bolaget utan 

av ett företag i Spånga. I andra hand påstod bolaget att överlastindikatorn var felfri vid 

olyckan och att metallbiten kunde kommit in i instrumentenheten efter olyckan som kunde 

orsakats av annan omständighet som exempelvis att kranföraren var oerfaren.  

HD ansåg, precis som HovR, att olyckan orsakats av att metallbiten kortslutit 

överlastindikatorns manöverenhet samt att metallbiten funnits i enheten när bolaget levererat 

indikatorn till Åkerbergs. HD menade på att bolaget brustit i sin kontroll då de inte upptäckt 

metallbiten antingen vid tillverkningen av indikatorn eller då bolaget monterat in den felande 

omkopplaren, vilken tillverkats av företaget i Spånga, i överlastindikatorn.  

Vidare anförde HD att; ”indikatorn har utgjort en väsentlig säkerhetsanordning i kranen, och 

fel i dess funktion har inneburit en betydande risk för både personskada och omfattande 

sakskada”. Dessa omständigheter medförde att HD ansåg att bolaget i egenskap av tillverkare 

av indikatorn har ansvar för försummelser vid kontroll av indikatorn oavsett om bolaget var 

tillverkare av den del av indikatorn som felade eller om det ankom på en av dennes 

underleverantörer.  
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Hamnen hade alltså enligt HD rätt att erhålla ersättning direkt från sin medkontrahents 

medkontrahent, dvs bolaget. Detta trots att det mellan hamnen och bolaget inte fanns ett avtal, 

och att, som tidigare redovisats, enligt huvudregeln om avtalets subjektiva begränsning, en 

part endast har att vända sig mot sin avtalspart. I fallet hade hamnen redan vänt sig mot sin 

avtalspart, samt fått ersättning från denne enligt avtalet dem emellan, men eftersom det fanns 

en beloppsbegränsning i avtalet så motsvarade ersättning de erhöll endast en liten del av den 

totala skadan. I och med att HD bedömde att hamnen även kunde erhålla ersättning direkt från 

bolaget fick alltså hamnen ersättning för hela skadan de lidit.  

I och med utgången i fallet kunde det framstå som att direktkrav, även utan lagstöd, var 

möjligt. Som ovan citerats från domen, så framhöll HD att den felaktiga varan var en 

väsentlig säkerhetsanordning samt att det vid fel i denna fanns risk för personskada samt 

omfattande sakskada. HD kan med den motiveringen begränsa betydelsen av domen eftersom, 

om HD valde att enbart medge direktkravsrätt då dessa omständigheter förelåg, skulle det röra 

sig om väldigt specifika fall där de förutsättningarna uppfylldes.  

Domen innebar att HD medgivit att det nu fanns möjlighet att rikta anspråk direkt mot en 

medkontrahents medkontrahent, det var dock oklart hur långtgående denna möjlighet var och 

vilka förutsättningar som var tvungna att vara uppfyllda.  

Kommentarer i doktrin om Hamnkranfallet 

Utgången i Hamnkranfallet medförde att en skadevållare kan bli skadeståndsansvarig 

gentemot en skadelidande mellan vilka det inte fanns avtal, men som tillhörde samma 

kontraktskedja.
50

 Domen ledde också till att en tillverkare av en produkt även ansvarar för en 

väsentlig säkerhetsanordning som en avtalspart levererat.
51

  

Vad som avses med begreppet ”särskild säkerhetsförpliktelse” har senare diskuterats i doktrin 

och torde åsyfta en förpliktelse som kommit till utryck i en lagstiftning, exempelvis rörande 

produktsäkerhet.
52

 En särskild säkerhetsförpliktelse skulle även kunna vara en föreskrift i ett 

av skadevållaren ingått försäkringsavtals villkor om de avser risken för en omfattande 
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sakskada. Begreppet anses dock vara oprecist och behöver preciseras i rättspraxis för att det 

ska klargöras vilken omfattning undantaget i Hamnkranfallet kommer ha.
53

 

3.4.2. NJA 1997 s. 44 – ”Besiktningsdomen” 

I Besiktningsdomen var det en bostadsrättsförening som tecknat avtal om ett 

renoveringsarbete med en huvudentreprenör. Generalentreprenören anlitade i sin tur en 

underentreprenör för den del av renoveringen som avsåg taket. Mellan generalentreprenör och 

underentreprenör fanns ett avtal om entreprenad vilket inkorporerade ett standardavtal. 

Avtalet om entreprenad mellan beställaren och generalentreprenören hänvisade dock inte till 

detta standardavtal.  

När takrenoveringen färdigställts besiktade, i enlighet med avtalet som fanns mellan beställare 

och generalentreprenör, den aktuella underentreprenören på uppdrag av beställaren taket. 

Under besiktningen påtalades det inga fel eller brister av underentreprenören. Senare 

upptäcktes det dock att det fanns fel och brister varför beställaren menade att 

underentreprenören varit försumlig vid besiktningen och riktade därför anspråk mot den 

påstått försumliga underentreprenören.  

Felen i renoveringen som senare upptäcktes var reglerade i det standardavtal som fanns 

inkorporerat i avtalet mellan generalentreprenör och underentreprenör. Detta standardavtal 

hänvisades det dock inte till i avtalet mellan beställare och generalentreprenör. 

Underentreprenören bestred beställarens påstående att besiktningen utförts försumligt 

eftersom takrenoveringen överensstämde med avtalet som förelåg mellan beställaren och 

generalentreprenören. Beställaren ville alltså att takrenoveringen skulle anses vara bristfällig 

och att underentreprenören var försumlig då renoveringen godkändes vid besiktning grundat 

på ett avtal som beställaren själv inte var part i.  

HD diskuterade syftet med principen om avtalets subjektiva begränsning och menade på att en 

klarhet i de gällande rättsförhållanden var ett av huvudargumenten i principens syfte. HD 

ansåg att det i det här fallet inte fanns några särskilda omständigheter som skulle motivera ett 

avsteg från principen och slog fast att beställaren inte kunde rikta ett direktkrav mot 

underentreprenören baserat på avtalet som förelåg mellan denne och generalentreprenören.  
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Det gjordes ingen exemplifiering av vad som skulle kunna vara en särskild omständighet 

vilken skulle motivera ett avsteg från principen om avtalets subjektiva begränsning men det 

stod klart att det i fallet inte fanns några motsvarande omständigheter som de i 

Hamnkranfallet. En betydande skillnad mellan de två fallen skulle kunna vara att det i 

Besiktningsdomen inte förelåg avtalsbrott i flera led, takrenoveringen hade, som ovan nämnts, 

utförts i enlighet med avtalet mellan beställaren och generalentreprenören vilket medförde att 

beställaren saknade rätt att rikta anspråk mot sin avtalspart. I Hamnkranfallet däremot hade 

underleverantörens fel, och avtalsbrott mellan denne och säljaren, medfört att det även skett 

ett avtalsbrott mellan säljare och köpare. Enligt Zachariasson så krävs det, som ovan nämnts, 

för att det ska föreligga rätt till direktkrav att det anspråk som riktas mot medkontrahentens 

medkontrahent ska vara lika omfattande som ett potentiellt anspråk mot medkontrahenten.
54

 

Den förutsättnigen för att direktkravsrätt ska tillerkännas skulle kunna förklara varför 

utgången i de två fallen blivit motsatta.  

3.4.3. NJA 2001 s. 711 – ”Securitasfallet”  

Sakomständigheterna i rättsfallet var att ett bankvalv vid Gotabankens kontor utsattes för ett 

inbrott. I och med rånet uppstod skador dels på bankvalvet, dels genom att rånarna stal 

bankkunders egendom som förvarades i bankfack i valvet. Bevakningsföretaget Securitas 

hade enligt avtal med banken, en skyldighet att bevaka banklokalerna. Vid utförande av 

uppdraget hade dock företaget förfarit grovt vårdslöst, vilket enligt domstolen inneburit att 

rånet kunde genomföras. Banken hade ett försäkringsavtal med Wasa, vilket, förutom bankens 

egendom, omfattade den egendom bankfackskunderna förvarade i valvet.  Wasa hade till följd 

av avtalet betalat ut försäkringsersättning till banken samt de skadelidande 

bankfackskunderna. I HD var frågan om Wasa till följd av detta hade ett regressanspråk mot 

Securitas.  

Wasa åberopade culparegeln i SkL 2 kap 1 § för att erhålla skadeståndsersättning direkt från 

Securitas. HD konstaterade i rättsfallet att Securitas inte hade några förpliktelser utöver de 

som angetts i avtalet mellan bevakningsföretaget och banken. I domslutet prövades alltså 

frågan om Securitas hade ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar mot Wasa, vilket torde tala 
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för att HD inte ansåg att kontraktskedjan utgjorde ett hinder mot att en skadevållare skulle 

kunna bli skadeståndsansvarig direkt mot en skadelidande på utomobligatorisk grund.
55

 

 

3.4.4. Göta hovrätts domslut i mål T 229-01 – ”Bravidadomen” 

Fastighetsägaren Årnäs aktiebolag, anlitade en byggnadsentreprenör, SIAB som senare gick 

upp i NCC, för att utföra entreprenad på en av dess fastigheter. BPA, som senare blev 

Bravida, tecknade avtal direkt med Årnäs, i vilket det inte fanns några bestämmelser gällande 

skadestånd, för att utföra rörarbeten på fastigheten. I och med att Årnäs anlitade SIAB som 

byggnadsentreprenör beslutades att de sidoentreprenader som fanns, däribland BPA, skulle 

överföras till byggnadsentreprenören som då blev generalentreprenör och de tidigare 

sidoentreprenörerna blev istället underentreprenörer. Trots att Årnäs nu endast hade avtal med 

SIAB så skulle betalning för BPA:s arbete erläggas direkt till Årnäs. Det uppkom senare en 

vattenskada på fastigheten till följd av att en av BPA installerad och dold rörkoppling börjat 

läcka. Kopplingen ifråga visade sig sedan sakna en lödning som krävs för att kopplingen ska 

bli helt tät. BPA hade dessutom underlåtit att genomföra en provtryckning. Båda dessa 

företeelser berodde på vårdslöshet från BPA.  

Länsförsäkringar var försäkringsgivare till Årnäs och ersatte detta för de reparationskostnader 

som det haft till följd av skadan och övertog därmed Årnäs rätt till ersättning.  

HovR prövade dels frågan om Bravida var skyldigt att ersätta Länsförsäkringar för skadan på 

kontraktuell grund och dels om skadeståndsersättning kunde utgå på utomobligatorisk grund. 

Domstolen ansåg att det inte var ovanligt att beställare i partsförhållanden vid entreprenad åtar 

sig ett betalningsansvar direkt mot underentreprenörer för dennes arbete och hänvisade till 

Stig Hedberg i Kommentar till AB 92. HovR ansåg att betalningsansvaret inte föranledde att 

avsteg ska göras från principen om avtalets subjektiva begränsning och bedömde att 

Länsförsäkringar inte kunde rikta ersättningsanspråk direkt mot Bravida på kontraktuella 

grunder. 

Göta HovR prövade frågan huruvida Länsförsäkringar hade rätt till skadeståndsersättning 

enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer. Bedömningen som gjordes var att det i de 

allmänna bestämmelserna inte fanns ett uttryckligt förbud mot att rikta talan på 

utomobligatorisk grund men att ”med hänsyn till bestämmelsernas syfte och innehåll finns det 
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dock anledning att utgå ifrån att byggherren ingår avtalet om generalentreprenad, är 

införstådd med att han inte har en alternativ rätt till skadestånd av underentreprenör annat 

än möjligen om denne orsakat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.” 

Vårdslösheten i fallet betecknades inte som grov vilket föranledde att Länsförsäkringar inte 

heller enligt de allmänna skadeståndsrättsliga principerna hade rätt till ersättning direkt från 

Bravida. 

Domen medförde stor ovisshet både i entreprenadbranschen och försäkringsbranschen 

angående vilka möjligheter det fanns för en beställare som lidit skada att söka ersättning från 

en skadevållande underentreprenör med vilken fastighetsägaren inte ingått avtal med direkt 

men som utfört arbete på fastigheten på uppdrag av en avtalspart till fastighetsägaren.
56

  

3.4.5. NJA 2007 s. 758 – ”If/Zurich-fallet” 

En bostadsrättsförening hade i det här fallet anlitat en generalentreprenör för att utföra en 

renovering av bostadsrättsföreningens fastighet. Generalentreprenören anlitade en 

underentreprenör som skulle utföra VVS-arbetena på fastigheten. I såväl avtalet mellan 

beställaren och generalentreprenören som i avtalet mellan generalentreprenören och 

underentreprenören så fanns standardavtalet AB 92 inkorporerat som villkor för de arbeten 

som skulle utföras på fastigheten. Underentreprenören utförde en installation av en koppling 

mot en ballofixventil som senare släppte vilket föranledde en omfattande vattenskada, dels på 

entreprenaden, men även på annan egendom. Beställaren anmälde skadorna till sitt 

försäkringsbolag, If, som betalade ut ersättning och som därmed övertog beställarens rätt att 

kräva ersättning för den uppkomna skadan. Underentreprenören i sin tur hade en 

ansvarsförsäkring hos Zurich, vilket medgav att det skulle betala ut en eventuell ersättning för 

eventuella skador som uppkommit vid arbetet underentreprenören utfört på fastigheten. If 

väckte därför talan mot Zurich, i vilken If yrkade ersättning för det belopp det betalat ut till 

beställaren. Parterna var eniga om att underentreprenören varit vårdslös när denne utfört 

VVS-arbetet.  

TR hänsköt frågan gällande vilka möjligheter en skadelidande beställare hade att kräva 

ersättning från en skadevållande underentreprenör till HD som meddelande prövningstillstånd 

i frågan. I HD förklarade If att det inte sökte ersättning på kontraktuella grunder, utan enbart 

på utomobligatoriska grunder.  
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HD började med att konstatera att skadeståndslagen är generell och kan därför tillämpas även 

på avtalsförhållanden, vilket dock bryts om parterna avtalat om annat eller om allmänna 

skadeståndsrättsliga principer i avtalsförhållanden föreskriver annat. I fallet fanns det både i 

avtalet mellan beställare och generalentreprenör och i det mellan generalentreprenör 

hänvisning till AB 92. I 5 kap 15 § i detta standardavtal finns det stadgat att 

generalentreprenören i det här fallet är ansvarig gentemot beställare för de åtgärdes som vidtas 

eller underlåts att vidtas på entreprenaden. Det gäller både för åtgärder av 

generalentreprenörens anställda eller av övriga entreprenörer, leverantörer och övriga 

personer som generalentreprenören anlitat. Bestämmelsen innebär att generalentreprenören 

även ansvarar för en underentreprenörs oaktsamhet. I AB 92 finns ingen stadgad möjlighet för 

en beställare att rikta anspråk direkt mot en skadevållande underentreprenör vilket, enligt HD, 

inte heller torde varit viljan hos de som utformat standardavtalet.   

HD menade vidare att det borde stå klart för en beställare att när denne träffar avtalet om 

entreprenad och inkorporerar standardavtalet, har han enbart att vända sig mot 

generalentreprenören vid tvist och att möjligheten att väcka talan på utomobligatoriska 

grunder är begränsad till handlingar som är antingen uppsåtliga eller grovt vårdslösa. Det 

ansågs därför olämpligt att en part i en avtalskedja skulle kunna åsidosätta de avtalsrättsliga 

reglerna för att istället åberopa skadeståndsrättsliga regler.  

HD medgav att If:s argument att utebliven direktkravsrätt innebär att rättssystemet betungas i 

onödan samt det faktum att tvisten mellan skadevållare och skadelidande aldrig prövas 

avviker från vad som är kutym i svensk rätt samt att underentreprenören kan sättas i en bättre 

situation än vad denne annars skulle ha, inte saknar betydelse men att dessa argument inte kan 

anses ha en sådan tyngd att det finns anledning att ändra gällande ordning. HD framhåller 

dock att direktkrav kan medges i vissa situationer; dels om en underentreprenör åsidosatt en 

särskild säkerhetsförpliktelse gentemot beställaren, i likhet med omständigheterna i 

Hamnkranfallet, och dels om underentreprenören handlar uppsåtligen eller grovt vårdslöst 

vilket skulle sätta begränsningarna i avtalet ur spel. 

Genom domen fastställde HD principen att direktkrav på utomkontraktuell grund som 

huvudregel inte medges då det finns regleringar i avtalen mellan de inblandade parterna som 

fastställer hur skadeståndsanspråk ska behandlas. HD slår även fast i domen att denna 

huvudregel fortfarande rymmer undantag, vilket Hamnkranfallet är ett exempel på.  

Kommentarer i doktrin om If/Zurich–fallet  
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Domen medför att en skadelidande beställare inte kan rikta skadeståndsanspråk direkt mot en 

försumlig underentreprenör om det i avtalet mellan beställare och entreprenör finns 

inkorporerat ett entreprenadavtal med ansvarsbegränsningar. Direktkrav för beställare skulle 

dock vara möjligt i de fall underentreprenören åsidosatt en särskild säkerhetsförpliktelse eller 

förfarit grovt vårdslöst eller med uppsåt.
57

 Samtliga avtal inom AB-familjen, som exempelvis 

AB, ABT, AB U, innehåller samma regler och principer vilket torde tala för att domen får 

rättsverkan på alla avtal inom AB-familjen, men inte för samtliga standardavtal i vilka en 

liknande reglering inte återfinns.
58

  

Svante O. Johansson menar att utgången av fallet inte bör anses vara överraskande, eftersom 

rättsförhållandena vid entreprenad är speciella då liknande kontrakt gäller såväl mellan 

beställare och entreprenör som mellan entreprenör och underentreprenören.
59

 Författaren 

menar dock att HD genom att utesluta direktkrav på kontraktuell grund visar en alltför negativ 

inställning till denna form av direktkravsrätt. Johansson menar nämligen att en beställare kan 

förvärva entreprenörens rätt mot underentreprenören och därmed kan framställa krav direkt 

mot underentreprenören. Det skulle få samma utfall som ifall en beställare tilldelades 

direktkravsrätt.
60

  

3.4.6. NJA 2009 s. 16 – ”Bostadsrättsfallet” 

Bravida hade fått i uppdrag av HSB:s bostadsrättsförening att byta vatten- och 

avloppsinstallationer i en av föreningens byggnader. I samband med arbetet vattenskadades en 

av bostadsrätterna till följd av att en av Bravidas anställda inte dragit åt en rörkoppling 

ordentligt, vilket medfört att varmvatten strömmat ut över lägenhetens golv. De efterföljande 

reparationerna innebar att bostadsrättsinnehavararen inte kunnat nyttja sin bostad vilket 

medfört betydande kostnader. Bostadsrättsinnehavararen hade hemförsäkring hos Svenska 

Konsumentförsäkringar AB, vilket betalat ut ersättning till bostadsrättsinnehavararen dels för 

sakskadorna, dels för de extra kostnader bostadsrättsinnehavaren haft under tiden bostaden 

reparerats. Svenska Konsumentförsäkringar AB riktade sedan regressanspråk mot Bravida för 

den del av den utbetalda ersättningen som avsåg förmögenhetsskadan. 
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Tvisten i fallet gällde framförallt huruvida en tredje man kunde ersättas för en allmän 

förmögenhetsskada i ett fall där tredje man har en speciell ställning. Det diskuterades dock i 

ett särskilt yttrande från justitieråden Gertrud Lennander och Stefan Lindskog möjligheten för 

en bostadsrättsinnehavare att rikta anspråk om skadeståndsersättning direkt mot 

skadevållaren. De anförde att i de fall en skadelidande har rätt till ersättning av annan än 

skadevållaren enligt avtal mellan skadelidande och dennes avtalspart och att det i avtalet 

stadgas att den skadelidande ska hålla sig till sin avtalspart för att erhålla 

skadeståndsersättning så kan en skadevållare åberopa avtalet till sin fördel. Det skulle enligt 

justitieråden få en särskild relevans om det finns begränsningar i avtalet såsom 

beloppsbegränsningar eller om anspråket är preskriberat. Lennander och Lindskog menar 

dock att detta förutsätter att det är frågan om en kontraktskedja dvs att den skadelidande 

beställaren har genom avtal med en generalentreprenör har rätt till en prestationen, och att 

generalentreprenören i sin tur köper prestationer från den skadevållande underentreprenören. 

Justitieråden menade dock att om avtalen mellan parterna inte begränsat en skadelidandes rätt 

att på utomobligatorisk grund rikta skadeståndsanspråk direkt mot skadevållaren så kan 

skadelidanden välja om denne vill rikta anspråk på kontraktuell grund mot sin avtalspart eller 

på utomobligatorisk grund direkt mot skadevållaren.  

3.5. Direktkrav i doktrin 
Det har i doktrin anförts att det i vissa fall bör finnas en möjlighet till direktkrav utöver det 

som ovan redovisats. Vid en säljares konkurs menar Lindskog att en köpare torde ha rätt att ta 

över säljarens täckningsfordran mot säljarens säljare.
61

  

Som ovan angetts så finns det stadgat i KommL 24 § 1 st utgångspunkten att tredje man 

genom kontraktet med kommissionären erhåller rättigheter mot denne men inte mot 

kommittenten.
62

 Denna tolkning av paragrafen har dock ifrågasatts i doktrin och vissa 

författare menar att tredje man torde ha rätt till att dennes täckningsfordran separeras mot 

kommittenten i kommissionärs konkursbo. Författarna menar på att en motsatt tolkning skulle 

innebära att konkursboet skulle göra en obehörig vinst på tredje mans bekostnad. 
63

 

Svante O. Johansson har i artikeln ”Direkt talan inte möjlig mot underentreprenör” analyserat 

If/Zurich-fallet och har redovisat olika konsekvenser direktkravsrätten medför.
64

 Författaren 

                                                           
61

 Lindskog i JT 1989/90 s. 228. 
62

 Proposition 2008/09:88 s. 57 . 
63

 Hult, Om Kommissionärsavtalet, s.32, 44 f. och 54 f.  
64

 Svante O. Johansson, ”Direkt talan inte möjlig mot underentreprenör”  



31 
 

anför att den främsta anledningen till att direktkravsrätt inte bör tillåtas är att principen om 

avtalets subjektiva begränsning innebär en klarhet i rättsförhållandena. Förutsebarheten 

bevaras på detta sätt eftersom avtalsparterna vet vilka bestämmelser som gäller i avtalet och 

att eventuella skadeståndsanspråk framförs successivt mellan avtalsparterna i kontraktskedjan.  

Johansson anför dock att dessa successiva anspråk inte är ekonomiskt effektiva eftersom de 

leder till transaktionskostnader för parterna. Vidare skulle en utebliven direktkravsrätt 

innebära en rättsförlust om en skadelidandes medkontrahent är på obestånd eller inte kan 

anträffas.
65
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4. Direktkrav i fransk rätt 

4.1. L’effet relatif des contrats 
I fransk rätt finns en princip om ett avtals relativa effekt, l’effet relatif des contrats, vilken 

innebär att ett avtal endast kan skapa rättigheter och förpliktelser för avtalsparterna.
66

 

Principen regleras i artikel 1165 Code Civil,
67

 vilken kan härledas tillbaka till den latinska 

principen res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest, som har samma 

innebörd som principen om avtalets relativa effekt.
68

 Artikel 1165 Code Civil skulle av sin 

ordalydelse innebära att ett avtal inte kan medföra varken några förpliktelser eller rättigheter 

för en utomstående part.
69

 De tidiga franska författarna av juridisk doktrin ansåg att 

bestämmelsen var självklar, eftersom varje part skulle anses vara juridiskt självständig och det 

endast skulle vara dennes vilja som kan skapa förpliktelser för parten. Författarna anförde 

även att ett medgivande till att en part, genom ingående i avtal med annan part, kunde binda 

en utomstående, inte bara skulle bryta mot individens juridiska självständighet, utan även 

kunna medföra orättvisa konsekvenser.
70

  

Artikel 1165 Code Civil innebär att det generellt sett inte finns några kontraktuella 

förpliktelser mellan en uppdragsgivare och dennes uppdragstagares uppdragstagare, eftersom 

det inte finns ett avtalsförhållande dem emellan. Huvudregeln i fransk rätt gällande direktkrav 

inom entreprenad har två innebörder. Dels är att en underentreprenör inte kan erhålla 

betalning direkt från beställaren, dels så kan en beställare inte kräva skadeståndsersättning 

direkt från en underentreprenör för ett kontraktbrott mellan denne och generalentreprenör, 

vilken underentreprenören slutligt ska bära ansvar för.  

Det finns flera lagreglerade undantag från principen om avtalets relativa effekt, både vad 

gäller möjligheten för en borgenär att rikta anspråk direkt mot en gäldenärs gäldenär, och för 

en skadelidande att rikta anspråk om skadeståndsersättning direkt mot en avtalsparts 

medkontrahent.
71

 Den franska doktrinen har även utvecklats till att alltmer frångå den 

bokstavliga tolkningen av artikel 1165 Code Civil som gjordes fram till mitten av 1800-talet 

och artikeln ska istället tolkas så att den medför att inga andra än avtalsparterna kan bli 
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gäldenär eller borgenär.
 72

 Den nuvarande tolkningen av artikeln medför att en utomstående 

part inte är förpliktad att utföra prestationerna som preciserats i avtalet men är likväl 

förpliktad att avstå från att förhindra att prestationerna utförs. Enligt denna tolkning ska alltså 

de utomstående respektera att avtalet skapar en rättslig situation och får inte uppsåtligen 

förhindra att den uppstår.
73

 Om en utomstående bidrar till att ett avtal bryts kan avtalsparten 

som lider skada väcka talan om ersättningsanspråk direkt mot den skadevållande tredje 

mannen på utomobligatoriska grunder.
74

 

4.2. Direktkravsrätt för skadeståndsersättning  

4.2.1. Begrepp  

Till en början ska ett antal begrepp förklaras för att underlätta förståelsen. En kontraktskedja 

är en serie kontrakt som följer varandra, och som reglerar rättigheter och skyldigheter för ett 

mål som helt eller delvis är detsamma.
75

 En homogen kontraktskedja innebär att samtliga av 

de successiva avtalen är av samma typ, exempelvis en kedja av köpavtal vilka reglerar 

försäljning av en maskin.
76

 En heterogen kontraktskedja innebär istället att avtalen är olika till 

sin natur men där avtalen likväl ingås för att helt eller delvis uppfylla beställarens mål. .
77

 

Som exempel är fallet vid entreprenad om ett avtal mellan beställare och generalentreprenör 

reglerar både tjänst och vara medan avtalet mellan generalentreprenör och underentreprenör 

enbart reglerar tjänst. En kontraktsgrupp uppstår när två eller flera avtal är kopplade till 

varandra men inte genom att vara successiva som vid heterogena kontraktskedjor.
78

 

4.2.2. Direktkravsrätt för tredje man på kontraktuell grund vid avtalsbrott  

Direktkravsrätt för tredjeman på kontraktuell grund vid avtalsbrott gäller situationer där en 

skadelidande inte har avtal med skadelidande eller dennes avtalsparter, det är alltså inte de fall 

när det föreligger avtalsbrott i flera led.  

Inom fransk rätt var det länge gällande rätt att en tredje man som led skada till följd av att en 

avtalspart brutit mot sina förpliktelser enligt avtalet gentemot sin avtalspart, inte direkt kunde 

erhålla skadeståndsersättning av den vållande avtalsparten endast på grund av att 
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skadevållaren brutit mot avtalet utan det var tvunget att skadevållaren brutit mot en generell 

skadeståndsrättslig princip.
79

 Som exempel kan ges en tillverkare av en hiss som ingått avtal 

med en fastighetsägare. Enligt avtalet dem emellan ska hissen vara fri från defekt. Till följd av 

att det funnits betydande brister i hissen, vilka i sin tur medförde avtalsbrott från tillverkarens 

sida, skadades en privatperson. För att den skadelidande personen i det här fallet skulle kunna 

erhålla ersättning direkt från tillverkaren krävdes det att privatpersonen kunde påvisa att 

tillverkaren även brutit mot en generell skadeståndsrättslig princip. Den franska domstolen 

har dock genom ett rättsfall från 6e oktober 2006 valt att revidera detta och en skadelidande 

kan erhålla utomobligatoriskt skadestånd direkt mot skadevållaren, enbart baserat på att 

skadevållaren brutit mot sitt avtal.
80

 Det medför att det inom fransk rätt anses att en 

avtalsparts kontraktuella brott mot dennes avtalspart automatiskt innebär att ett fel begåtts på 

utomobligatoriska grunder mot en skadelidande tredje man.  

4.2.3. Direktkravsrätt vid köpavtal i kontraktskedja  

Vid kedjor av kommersiella köp finns det i vissa fall en direktkravrätt för en köpare mot den 

ursprungliga leverantören eller annan ansvarig säljare längre bak kontraktskedjan.
81

 

Direktkravsrätten vid kedjor av köp fastslogs redan på 1800-talet men då gällde den endast 

vid en lagstadgad garanti mot dolda fel samt om personen, mot vilken anspråk riktas, hade 

lämnat en uttrycklig garanti.
82

  

I ett domslut fattat av Cour de Cassations första civilrättskammare den 9e mars 1983 utökades 

rätten att rikta direktkrav vid köpavtal i homogena kontraktskedjor till att gälla vid alla 

situationer när ett bakre led levererat en vara som inte varit avtalsenlig, oberoende av 

huruvida parterna reglerat eventuellt skadeståndsansvar genom avtal. I fallet rörde det sig om 

ett franskt företag som från ett engelskt företag köpt en beståndsdel till en maskin. Delen 

installerades sedan av tekniker i en av det franska företaget ägd maskin. Beståndsandelen 

föranledde att maskinen i ett senare skede exploderade och orsakade det franska företaget 

stora skador. Produkten hade bristande säkerhetsanordningar för vilka, enligt avtal mellan 

tillverkare och säljaren, tillverkaren skulle ansvara för. Den franska köparens 

försäkringsbolag ersatte det franska företaget för skadan det lidit och riktade sedan 

regressanspråk mot den engelska säljaren, men även direkt mot den engelska tillverkaren. 
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Talan mot tillverkaren grundade sig i första hand på utomobligatorisk grund genom 

åberopande av artikel 1382 Code Civil, vilken kan sägas motsvara SkL 2 kap 1 §, och enligt 

vilken en part som orsakat annan part en skada ska ersätta den.
83

 I andra hand grundades talan 

på det avtal som fanns mellan de engelska företagen. Den engelska tillverkaren, å sin sida, 

menade att det var fel svarande och åberopade artikel 1641 Code Civil, enligt vilken en säljare 

svarar för eventuella fel i produkten.
84

 

Domstolen valde att döma till det franska företagets fördel och menade att tillverkaren till 

produkten, genom att leverera en produkt med bristande säkerhetsanordningar, inte levererat 

den avtalade varan och därmed brustit i sina kontraktuella åtaganden. I fallet var det 

avgörande att domstolen ansåg att avtalet mellan säljaren och köparen var en följd av avtalen i 

tidigare led och domstolen tillämpade därför principen om ”la règle d’accessoire”, dvs att ett 

påföljande avtal ska följa huvudavtalet. Det franska företaget har därefter lidit skada av 

avtalsbrottet i tidigare led och kan därmed söka ersättning direkt av tillverkaren på 

kontraktuell grund.
85

 

4.2.4. Direktkravsrätt vid avtal om entreprenad i kontraktskedja 

Direktkravsrätten har utökats till att även inkludera en fastighetsköpare, vilken har rätt att 

rikta anspråk, vid fel i byggnaden, direkt mot arkitekt eller entreprenör som ansvarat för att 

entreprenaden skulle utföras kontraktsenligt.
86

 I ett rättsfall som skapade meningsskiljaktighet 

mellan två av civilrättskamrarna, var frågan huruvida en beställare hade rätt att rikta anspråk 

direkt mot en underleverantör som levererat byggnadsmaterial till entreprenören, vilket sedan 

visade sig inte vara avtalsenligt. Sakomständigheterna i fallet var att ägarna av ett hus skulle 

lägga om taket på deras fastighet. De anlitade en entreprenör som tillhandahöll takplattor, 

vilka hade inhandlats från en underleverantör. Det visade sig sedan att takplattorna inte var 

frostsäkra vilket föranledde en skada på fastigheten. I avtalet mellan leverantören och 

entreprenören fanns det en bestämmelse enligt vilken leverantören ansvarade för eventuella 
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dolda fel i takplattorna. Beställarna av entreprenaden valde att söka skadeståndsersättning 

direkt från leverantören av takplattorna på kontraktuell grund.
87

 

Den ena av domstolens civilrättskammare började med att konstatera att skadan var att anses 

som en kontraktuell eftersom det förelåg en kontraktskedja. Domstolen likställde sedan 

beställaren med en köpare och medgav därför denne en direktkravsrätt mot 

underentreprenören, i enlighet med vad som gäller vid kedjor av köp, i överensstämmelse med 

ovan redovisade 1983 års rättsfall.
88

  

Den andra civilrättskammaren, å andra sidan, ansåg att om beställare skulle tillerkännas en 

direktkravsrätt på kontraktuell grund mot leverantören skulle det innebära att man bröt mot 

artikel 1641 Code Civil, dvs att det är säljaren som ska svara för fel i levererad produkt. 

Domstolen menade att en beställare inte kunde anses ha samma rättigheter som en köpare, 

eftersom det i fallet inte rörde sig om en homogen kontraktskedja med enbart successiva köp. 

Vidare menade domstolen att det därför inte fanns en tydlig koppling mellan tillverkaren av 

takplattorna och beställaren och ansåg att fallet inte skulle föranleda att avsteg från principen 

om avtalets relativa effekt skulle tas. Avsaknaden på ett rakt samband mellan underleverantör 

och beställare föranledde enligt domstolen att ett anspråk från beställaren mot 

underleverantören måste vara utomobligatoriskt.
89

  

Frågan avgjordes till sist i ett plenumavgörande, i vilket konstaterades att en beställare, precis 

som en köpare vilken förvärvat egendomen i senare led, kan åtnjuta samtliga rättigheter som 

är knutna till den felande varan. Domstolen likställde alltså, precis som den första kammaren, 

en beställare med en köpare och menade därför att även en beställare kan rikta direktkrav mot 

en tillverkare på kontraktuella grunder till följd av den icke-avtalsenliga varan. Takplattorna 

ifråga var inte anpassade för sitt ändamål och var därför att anses som icke-avtalsenliga och 

beställarna fick därför rätt till ersättning direkt från leverantören.
90

 

Rätten till att rikta direktkrav utvecklades genom plenumavgörandet till att även inkludera 

egendom som bearbetas under tiden den byter innehavare och omfattade då alltså även avtal i 

en heterogen kontraktskedja. Direktkravsrätten var dock fortfarande begränsad till de fall då 

en tredje man förvärvat egendom vilken härrört från en bakre gäldenär.  
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4.2.5. Direktkravsrätt vid avtal om entreprenad i kontraktsgrupp 

Det fanns vissa författare, en av de mest framstående av dessa var Teyssié, som menade att 

principen om avtalets relativa effekt var föråldrad i och med utbredningen av 

direktkravsrätten och att de ekonomiska transaktionerna blivit alltmer komplexa, vilket 

medförde ett behov av att skapa nya juridiska regler för att handskas med transaktionerna. 
91

 

Till följd av att de olika avtalsförhållandena i kontraktsgruppen hade samma objekt eller mål, 

så ansågs det att samtliga avtal istället skulle ses som en enhet, vilket skulle innebära att 

artikel 1165 Code Civil inte längre skulle vara tillämplig.
 92

 Principen om avtalets relativa 

effekt skulle därmed endast gälla i förhållande till en tredje man som stod utanför 

kontraktsgruppen.
93

 

Även den franska domstolen bedömde direktkravsrätten två fall i enlighet med detta synsätt. I 

det första rättsfallet var det frågan om en beställare som anlitat en generalentreprenör, vilken i 

sin tur ingått avtal med en underentreprenör. Efter att underentreprenören skadat beställarens 

egendom valde beställaren att rikta skadeståndsanspråk direkt mot underentreprenören. 

Skillnaden mot tidigare rättsfall var att avtalen mellan de olika parterna inte innebar att någon 

överlåtelse av egendom skett utan var endast avtal om tjänst som skulle utföras.
94

  

I det andra rättsfallet rörde det sig om en stad som anlitat en generalentreprenör som enligt 

avtal skulle bygga flertalet byggnader. Generalentreprenören ingick avtal med ett antal 

underentreprenörer för de olika delarna av arbetet, vilka i sin tur anlitade underleverantörer 

för leverans av det material som erfordrades. När de rörledningar en underleverantör använt 

vid bygget inte var funktionsdugliga riktade stadens försäkringsbolag regressanspråk mot 

samtliga led i kedjan, även mot underentreprenören med vilken avtalet enbart reglerade 

utförande av tjänst.
95

 

I dessa båda rättsfall kunde, till följd av att någon egendomsöverlåtelse inte skett, domstolen 

inte längre bedöma att skadeståndsersättning skulle utgå på kontraktuell grund, eftersom den 

inte kunde hänvisa till ”la règle d’accessoire”, om att ett underavtal ska följa det initiala 

avtalet.
96

 Trots det konstaterade domstolen att ansvar mellan olika parter i en kontraktgrupp är 

kontraktuellt och att eventuella anspråk ska grundas på kontraktuella åtaganden, och alltså 
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inte på utomobligatorisk grund. Analyser av rättsfallen gjorda av franska författare medförde 

att utgången av rättsfallen ansågs vara en följd av den doktrin avseende direktkravsrätten som 

utvecklades mot att en direktkravsrätt på kontraktuell grund skulle omfatta samtliga i en 

kontraktsgrupp.
97

 

Principiella uttalanden gjordes i de båda domarna vilket medförde att franska författare ansåg 

att en ytterligare utvidgning av direktkravsrätten gjorts.
98

 Domarna ansågs medföra en 

direktkravsrätt oberoende av huruvida en egendom överförts till en tredje man, utan nu 

förutsattes endast att avtalsförhållandena fanns i samma kontraktsgrupp.
99

 Det förutsattes 

dock även fortsatt att det rört sig om ett avtalsbrott i flera led, dvs att medkontrahentens 

medkontrahent brutit mot de avtalsförpliktelser denne haft gentemot tredjemans 

medkontrahent. Avtalsbrottet ska även ha medfört att medkontrahenten brutit mot 

avtalsförpliktelserna i avtalet mellan tredjeman och medkontrahenten.
100

  

Kort efter dessa domslut, som fattats av den första civilrättskammaren, kom det dock en dom 

från den tredje civilrättskammaren med motsatt utgång. Även i det fallet handlade det om en 

beställare av entreprenad som riktade ersättningsanspråk direkt mot en vårdslös 

underentreprenör på kontraktuell grund. Domstolen ansåg att förpliktelsen för en 

underentreprenör att utföra ett arbete fritt från defekter endast kan ha kontraktuella 

konsekvenser gentemot dennes avtalspart. Vidare ansågs att en beställare i förhållande till 

underentreprenören är en tredje man och kan därmed inte rikta anspråk med hänvisning till ett 

avtal i vilket beställaren inte är part. Domstolen vidhöll alltså i det här fallet, till skillnad mot 

ovan citerade fall, principen om avtalets relativa effekt.
101

 

Även denna meningsskiljaktighet mellan civilrättskamrarna kom att avgöras i ett 

plenumavgörande från 1991. Sakomständigheterna liknade de i fallet ovan, det handlade om 

en rörmokare som i egenskap av underentreprenör utfört arbete på uppdrag av en 

generalentreprenör. Rörmokarens arbete visade sig senare vara av bristande kvalitet och 

beställare riktade krav direkt mot underentreprenören. Domstolen hänvisade i fallet till artikel 

1165 Code civil och ansåg att beställarens krav mot en av entreprenören anlitad rörmokare 

inte kunde bedömas på avtalsrättsliga grunder enbart på den grund att skadelidande tillhör 
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samma kontraktsgrupp som skadevållare. Tvisten skulle därmed avgöras i enlighet med de 

gällande utomobligatoriska skadeståndsreglerna.
102

 Plenumavgörandet medförde att den nya 

teorin om att avtalets relativa effekt endast gällde mot en tredje man vilken stod utanför 

kontraktsgruppen kunde avvisas. 
103

 

4.2.6. Ändring av rådande rättspraxis?  

Ovan redovisade domslut fick långtgående konsekvenser i ett rättsfall från 2001. I det fallet 

hade en beställare anlitat en generalentreprenör för att denne skulle lägga om taket på 

beställarens fastighet. Generalentreprenören i sin tur ingick avtal med en underentreprenör, 

vilken i sin tur anlitade en tillverkare av takplattor. De av tillverkaren levererade plattorna 

visade sig senare vara defekta. Beställaren valde att rikta ersättningsanspråk för den skada 

denne lidit till följd av de defekta takplattorna mot generalentreprenören, underentreprenören 

samt tillverkaren av plattorna. Domstolen hänvisade till fallet från 1991 och menade, trots att 

avtalen i fallet omfattade både utförande av tjänst och överlåtelse av egendom, att eventuell 

skadeståndsersättning skulle betalas ut på utomobligatorisk grund.
104

 Utgången av fallet går 

emot det tidigare redovisade rättsfallet från 1986, enligt vilket en beställare har ingått avtal 

om både utförande av tjänst och överlåtelse av egendom ska vara att jämställas med en köpare 

och därmed kan rikta ersättningsanspråk direkt mot en försumlig underentreprenör på 

kontraktuell grund.  

Det uppkom därför fråga huruvida domstolen ändrat rådande rättspraxis på området till att en 

direktkravsrätt endast gällde när avtalen i kedjan var av samma typ samt gällde samma objekt, 

exempelvis vidareförsäljning av en vara.
105

 Senare samma år uppkom återigen ett fall där en 

beställare riktat skadeståndsersättningsanspråk direkt mot en underentreprenör som orsakat 

beställaren skada. I detta fall var det, precis som i ovan redovisade fall, avtal vilket reglerade 

både överlåtelse av egendom samt utförande av tjänst. Domstolen beslutade, i motsats till 

domslutet ovan, att en beställare har en direktkravsrätt på kontraktuell grund mot tidigare led 

för den skada beställaren lidit till följd av att varan inte varit kontraktsenlig.
106

 Det innebär att 

en beställare kan rikta ersättningsanspråk mot bakre led på kontraktuell grund om avtalen 

mellan parterna omfattat både tjänst och egendom men om avtalen enbart reglerat utförande 
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av tjänst kan beställaren endast rikta ersättningsanspråk mot bakre led på utomobligatorisk 

grund.
107

 

Sammanfattningsvis innebär det att rätten till direktkrav på kontraktuell grund i fransk rätt 

tillkommer en skadelidande, vars skada uppstått till följd av ett avtalsbrott i tidigare led, som 

ingått i en kontraktskedja där avtalen successivt följer på varandra.
108

 Det ställs även krav på 

att avtalen inneburit en egendomsöverlåtelse till den skadelidande för att dennes avtal med sin 

avtalspart ska anses följa tidigare avtal. Det innebär att en skadelidande vilken befinner sig i 

samma kontraktsgrupp som en skadevållare men där det inte föreligger en successiv 

kontraktskedja, endast kan rikta anspråk direkt mot skadevållaren på utomobligatorisk grund, 

oberoende av huruvida skadan enbart beror på att skadelidanden ingår i kontraktsgruppen.
109

 

Det har diskuterats i fransk doktrin huruvida det inte vore mer fördelaktigt om en 

skadelidande som befinner sig i samma kontraktsgrupp, oberoende av huruvida skadelidande 

och skadevållare ingår i en successiv kontraktskedja, ska ha rätt att rikta direktkrav mot 

skadevållaren. Författarna har dock ansett att det skulle begränsa förutsebarheten alltför 

mycket för avtalsparter när dessa ingår avtal.
110

 

4.3. Direktkravsrätt vid betalningsanspråk 

4.3.1. Action directe  

Begreppet ”action directe” kan översättas med direktkrav. I fransk rätt omfattar begreppet 

enbart de fall när en borgenär har rätt att rikta betalningsanspråk direkt mot en gäldenärs 

gäldenär.
111

 Direktkravsrätten är inte en generell rättighet som tillfaller samtliga borgenärer 

utan det är enbart i specifika situationer där lagstiftaren ansett att borgenärerna behövt utökat 

skydd.
112

 Det krävs alltså att det finns en lagbestämmelse vilken tillerkänner borgenären en 

direktkravsrätt för att denne ska kunna rikta betalningsanspråk direkt mot gäldenärens 

gäldenär.
113

 Den rätt till direktkrav som tillerkänns av en lag tolkas även av domstolarna 

vilket har lett till att möjligheten till direktkrav i vissa fall utökats avsevärt.
114
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Direktkravsrätten för en borgenär karakterisas av två omständigheter; för det första måste den 

aktuella fordringen mellan gäldenären och dennes gäldenär vara direkt hänförlig till 

borgenären.
115

 Det innebär att det endast kan röra sig om totalt tre parter samt att 

betalningsanspråket ska kunna hänföras till en vara eller tjänst för vilken gäldenärens gäldenär 

presterat till gäldenären.
116

 Exempelvis kan en person som är anställd av en 

generalentreprenör rikta betalningsanspråk för löneutbetalning direkt mot beställaren av 

entreprenad.
117

 Direktkravsrätten karakteriseras även genom att det är en självständig och 

automatisk rättighet.
118

 Det innebär att det inte krävs ett domslut för att direktkravsrätten ska 

kunna utnyttjas samt att det inte heller krävs att det skett en överlåtelse av fordringen från den 

ursprunglige borgenären. 

En fordran som en borgenär genom direktkrav riktat mot sin gäldenärs gäldenär kommer få en 

prioriterad ställning i jämförelse med övriga fordringar om entreprenad.
119

 En anställd som 

riktar betalningsanspråk direkt mot en beställare kommer alltså ha rätt att få betalt innan 

entreprenören, av vilken personen ifråga är anställd, har rätt att erhålla betalning.
120

 

Direktkravsrätten innebär alltså ett avsteg både från principen om avtalets relativa effekt och 

även principen om borgenärers lika ställning. Den principiella funktionen med 

direktkravsrätten är att förhindra att principerna innebär oönskade och orättvisa följder.
121

 

4.3.2. Direktkravsrätt för betalningsanspråk vid avtal om entreprenad 

Lag 75-1334 den 31 december 1975 reglerar en underentreprenörs rättigheter och skyldigheter 

gentemot beställaren av entreprenad.
122

 Lagen stadgar en direktkravsrätt för 

underentreprenörer gentemot en beställare för betalningsanspråk under vissa förutsättningar.  

Enligt första stycket i artikel 12 har en underentreprenör rätt att rikta betalningsanspråk direkt 

mot en beställare om generalentreprenören inte betalat den ersättning som stadgats i avtalet 

senast en månad efter att meddande om betalningsanspåket skickats till denne och kopia på 

meddelandet även skickats till beställaren. Vidare gäller även underentreprenörens 
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direktkravsrätt, enligt andra stycket samma artikel, om generalentreprenören har ekonomiska 

svårigheter såsom om den är under likvidation eller om de ligger i rättslig tvist med 

beställaren.
123

 

Enligt artikel 3 i lagen har dock en generalentreprenör som vill anlita en underentreprenör för 

arbete på entreprenaden, en skyldighet gentemot beställaren att informera innan denne ingår 

avtal om underentreprenad. Denna artikel hade stor betydelse för direktkravsrätten eftersom 

domstolen framförde att ett uteblivet godkännande från beställaren innebar att 

underentreprenörens direktkravsrätt gått förlorad.
124

 I ett senare rättsfall begränsades dock 

omfattningen av domslutets betydelse. Domstolen bedömde då att underentreprenören, trots 

ett uteblivet godkännande från beställare, hade rätt att rikta anspråk direkt mot beställaren om 

underentreprenören har skickat en kopia på betalningsanspråket till beställaren och denne har 

inte motsagt sig kravet.
125
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5. Analys  

5.1. Analys av möjligheten till direktkrav vid entreprenad i svensk rätt  

I svensk rätt gäller, som ovan nämnts, huvudregeln om avtalets subjektiva begränsning i 

avtalsförhållanden.
126

 Om huvudregeln skulle gälla utan undantag skulle det innebära att det 

inte skulle finnas någon möjlighet för en part i ett avtal att rikta krav direkt mot avtalspartens 

medkontrahent som orsakat skada.
127

Det har gjorts avsteg från huvudregeln i viss lagstiftning, 

i synnerhet när det gäller det konsumenträttsliga skyddet. Inom entreprenadrätt innebär det att 

en beställare som agerar i egenskap av konsument exempelvis har direktkravsrätt mot en 

försumlig tillverkare av material till konsumentens entreprenad.
128

  

Det finns ingen motsvarande lagstiftning för kommersiella förhållanden men det har gjorts 

vissa avsteg från huvudregeln i praxis i ett antal, ovan redovisade, rättsfall. HD har 

konsekvent anfört att huvudregeln är att en avtalspart enbart har att vända sig mot sin 

medkontrahent men har därefter, i vissa fall, medgivit att huvudregeln kan frångås om 

omständigheterna så kräver. I dessa rättsfall har skadeståndsansvaret reglerats av parterna 

genom avtal. Domsluten har inneburit att det råder viss osäkerhet under vilka förutsättningar 

en skadelidande ska tilldelas en direktkravsrätt.  

I Hamnkranfallet
129

 tillerkände HD för första gången rätt för en köpare rätt att rikta krav 

direkt mot en försumlig underleverantör trots att köparen i avtal med sin säljare medgivit att 

eventuellt skadestånd skulle ersättas av säljaren och inte dennes underleverantörer. Köparens 

yrkade på skadestånd direkt från skadevållaren på utomobligatorisk grund trots att köparen 

var del av en kontraktskedja, i vilken även skadevållaren var part. HD betonade dock i fallet 

att omständigheterna var sådana att den felande varan var en väsentlig säkerhetsanordning och 

att det fanns risk för både omfattande sakskada och personskada. Det innebar att HD ansåg att 

det fanns anledning att frångå huvudregeln om avtalets subjektiva begränsning.  

I domslutet angavs inte någon förklaring till varför en svarande under dessa omständigheter 

skulle medges en direktkravsrätt men det bör, enligt min mening, bero på att justitieråden 

ansåg att en tillämpning av principen om avtalets subjektiva begränsning skulle medföra 

orimliga och orättvisa konsekvenser. HD framhåller att den felande produkten är en väsentlig 
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säkerhetsanordning som har käranden som skyddsobjekt samt att det ska finnas risk för 

omfattande sakskada samt personskada. Det framstår alltså som HD ställer upp tre kriterier 

för att direktkrav ska medges, vilket bör innebära att HD redan i domslutet ville betona att det 

endast skulle vara under ytterst specifika omständigheter en skadelidande kan rikta direktkrav 

mot sin medkontrahents medkontrahent.  Även om det i domskälen inte framgår huruvida det 

faktum att käranden i fallet inte hade någon möjlighet att kräva sin avtalspart på hela 

ersättningen pga den beloppsbegränsning som fanns i avtalet, så bör detta haft viss betydelse i 

domslutet. Hamnkranfallet innebar en osäkerhet huruvida det enbart var under de specifika 

omständigheter som domstolen poängterade var betydande i fallet som skulle medföra 

direktkravsrätt eller om fallet skulle innebära en mer omfattande rätt att rikta direktkrav.  

HD prövade åter frågan om direktkravsrätt i Besiktningsdomen.
130

 I det fallet var HD tydlig 

med att framhålla att det inte skulle införas en generell direktkravsrätt för en skadelidande 

mot dennes medkontrahents medkontrahent och att principen om att ett avtal endast binder 

parterna ska gälla. Domslutet måste tolkas så att HD avfärdade en eventuell vidsträckt 

tolkning av Hamnkranfallet och att rätten till direktkrav i fallet baserats på de speciella 

omständigheter som gällde.  

I domskälen till Securitasfallet,
131

 prövades dock frågan huruvida svaranden hade ett 

utomobligatoriskt skadeståndsansvar mot käranden, men domstolen kom fram till att så inte 

var fallet. Det faktum att HD överhuvudtaget prövade frågan bör betraktas som att 

möjligheten till att ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar inte är uteslutet, även då det 

föreligger en kontraktskedja.
132

 Det skulle kunna tolkas som att HD reviderade rättspraxis på 

området men, enligt min mening och efter kommande domslut i frågan, bör domskälen i fallet 

inte tolkas som att HD intagit en ny ställning i frågan.  

Trots att HD anfört, om än något inkonsekvent, att det inte finns någon generell rätt till 

direktkrav så var det innan HovR förkunnade sitt avgörande i Bravidadomen,
133

 rådande 

branschpraxis bland försäkringsbolagen som företrädde beställare, att på utomobligatorisk 

grund rikta direktkrav mot en vårdslös underentreprenör.
134

 Denna branschpraxis hade 

etablerats under många år och uppkom långt före det första standardavtalet gällande 
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entreprenad, AB 54.
135

 Försäkringsbolagens etablerade en praxis att de, för en skadelidande 

beställares räkning, riktade ersättningsanspråk direkt mot den vårdslösa underentreprenören, 

eftersom deras uppfattning var att principen om avtalets subjektiva begränsning enbart gällde 

vid rena förmögenhetsskador.
136

  

Det får därmed anses som det, fram till Bravidadomen och efterföljande If/Zurich-fallet, fanns 

en väletablerad praxis enligt vilken en skadelidande kunde rikta direktkrav mot en 

skadevållare, oberoende av huruvida det förelåg avtal eller ej, på utomobligatorisk grund.   

I Bravidadomen uttalade dock Göta HovR dels att omständigheterna i fallet inte var sådana att 

beställaren hade rätt till direktkrav på kontraktuella grunder enligt principen om avtalets 

subjektiva begränsning, dels att direktkrav på utomobligatoriska grunder inte var möjlig i 

fallet. HovR framhöll att en avtalspart måste anses ha varit införstådd vid ingående av avtalet 

att denne inte hade en alternativ rätt till skadestånd vid skada förutom i fall då skadevållaren 

agerat grovt vårdslöst eller med uppsåt. Samtliga avtal mellan de olika parterna i 

Bravidadomen hänvisade till AB-avtalen, vilka reglerade frågan om skadeståndsansvar i de 

fall en underentreprenör vållat skada. HovR anförde alltså att i de fall parterna redan reglerat 

frågan om skadeståndsansvar genom avtal utesluts en eventuell möjlighet till direktkravsrätt 

mot skadevållaren. Det bör enligt min mening vara en ostridig slutsats, eftersom parterna 

genom att hänvisa till standardavtalet redan gett uttryck för hur ett eventuellt 

skadeståndsansvar skulle regleras. En direktkravsrätt i dessa fall skulle medföra att det bortses 

från den gemensamma partsviljan, vilket skulle leda till en inte obetydlig oförutsebarhet för 

parterna.  

Domen medförde en osäkerhet eftersom det inte meddelades prövningstillstånd i fallet och 

domen alltså inte ansågs vara prejudikat i dess strikta mening. Det blev, efter Bravidadomen, 

stor efterfrågan, framförallt bland försäkringsbolagen, om ett uttalande från HD i frågan 

huruvida en reglering av skadeståndsansvar genom avtal innebar att skadeståndsanspråk 

grundat på allmänna skadeståndsrättsliga regleringar inte längre var möjligt.  

HD prövade alltså åter frågan om ett avtal innebär att skadeståndsanspråk på utomobligatorisk 

grund inte ska beviljas i If/Zurich-fallet.
137

 I detta fall fanns AB 92 inkorporerat mellan 

samtliga parter som var aktuella i fallet, i vilket det fanns en reglering som innebar att 
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generalentreprenör skulle hållas ansvarig även för skada som underentreprenör orsakat. HD 

menade att en avtalspart, genom att inkorporera standardavtalet i avtalet om entreprenad, 

accepterat att denne endast har att vända sig till sin avtalspart för att söka ersättning för skada 

och att skadeståndsersättning på utomobligatoriska grunder enbart kan erhållas om 

skadevållaren varit grovt vårdslös eller handlat med uppsåt. Detta domslut var alltså i princip 

en upprepning av domslutet i Bravidadomen och domskälen är liknande där vikt framförallt 

lades vid att parterna genom att hänvisa till AB-avtalen redan reglerat frågan om ett eventuellt 

skadeståndsansvar. Precis som Svante O. Johansson anser jag att utgången i fallet inte kan 

vara överraskande eftersom avtalsparternas partsvilja redan slagits fast i avtalet.
138

  

I både Bravidadomen och If/Zurich-fallet hade parterna hänvisat till standardavtal i vilket 

skadeståndsansvaret fanns reglerat. Domstolarna hade även framhållit detta specifikt som en 

anledning till att direktkravsrätt inte skulle tillerkännas skadelidanden. Det får dock, enligt 

min mening, anses som det efter dessa domslut fortfarande inte var helt klart vilken möjlighet 

till direktkrav som finns i de fall parterna inte reglerat frågan genom avtal. Viss ledning kan 

fås av det särskilda uttalande justitieråden Gertrud Lennander och Stefan Lindskog gjorde i 

Bostadsrättsfallet.
139

 De konstaterar först att i de fall parterna har reglerat frågan om 

skadeståndsansvar genom avtal så har parterna enbart att rikta anspråk mot varandra och ett 

utomobligatoriskt skadeståndsanspråk direkt mot skadevållaren är uteslutet. Justitieråden 

anförde sedan att i de fall parterna inte begränsat rätten till skadeståndsanspråk har den 

skadelidande rätt att välja huruvida denne vill rikta anspråk på kontraktuell grund mot sin 

avtalspart eller direkt mot skadevållaren på utomobligatorisk grund.
140

 Det skulle kunna 

medföra att även i de fall en skadelidande och en skadevållare befinner sig i samma 

kontraktskedja så skulle en skadelidande ha rätt att välja mellan att rikta skadeståndsanspråk 

mot sin avtalspart eller mot skadevållaren. Enligt min mening vore det en lämpligt att en 

skadelidande beställare ska kunna rikta skadeståndsanspråk direkt mot skadevållaren i det fall 

avtal inte reglerar ett eventuellt skadeståndsansvar. Huruvida direktkravsrätten enligt min 

mening bör baseras på kontraktuell eller utomobligatorisk grund kommer behandlas i kapitel 

5.2. 
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5.2 Analys av hur möjligheten till direktkrav bör vara vid entreprenad inom 

svensk rätt 

 

5.2.1 En köpares direktkravsrätt 

I KöpL finns ingen rätt för en skadelidande part att rikta skadeståndsersättningsanspråk direkt 

mot en skadevållande medkontrahents medkontrahent, vilket innebär att det vid kommersiella 

köp inte finns en generell direktkravsrätt.
141

 Däremot kan en köpare som lidit personskada 

eller sakskada på annan egendom än den felande produkten, till följd av att den köpta 

produkten haft en säkerhetsbrist, vända sig direkt mot exempelvis tillverkaren för att erhålla 

skadeståndsersättning i enlighet med bestämmelserna i PAL, under vissa förutsättningar. 

Eventuell skadeståndsersättning är dock begränsad till personskada samt till sakskada på 

egendom vilken varit för enskilt bruk. Det innebär att rena förmögenhetsskador är helt 

undantagna lagens tillämpningsområde samt att sakskador som uppkommit på kommersiellt 

använd egendom inte ersätts.
 142

  Det bör innebära att lagens tillämpning vid kommersiella 

köp blir ytterst begränsad vid sakskada och köparen är därmed hänvisad till sin avtalspart eller 

att söka ersättning på annan grund.  

Genom Hamnkranfallet tillerkändes en köpare rätten till direktkrav under ovan redovisade 

förutsättningar. Det får dock i nuläget anses vara oklart exakt hur lika förutsättningarna i det 

enskilda fallet måste vara de som förelåg i Hamnkranfallet. Även om det framstår som HD 

inte fäste någon betydande vikt vid det faktum att käranden i fallet inte hade någon möjlighet 

att kräva sin avtalspart på hela ersättningen pga den beloppsbegränsning som fanns i avtalet, 

så bör detta haft viss betydelse i domslutet. Direktkravsrätt är ett undantag från huvudregeln 

om avtalets subjektiva begränsning och en köpare bör därmed endast tillerkännas denna rätt i 

de fall köparen inte kan erhålla ersättning från sin avtalspart. Det har även varit en av 

förutsättningarna i de fall där lagstiftaren valt att tillerkänna part direktkravsrätt, som 

exempelvis i KkL.
143

  

Köparen och säljaren reglerade i Hamnkranfallet ett eventuellt skadeståndsansvar genom 

avtal, varför det efter domslutet fortfarande var oklart vilken möjlighet till direktkravsrätt som 
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finns i de fall avtalet ifråga inte reglerat skadeståndsansvar. I Bostadsrättsfallet,
144

 i vilket det 

handlade om avtal om entreprenad, anförde justitieråden Lennander och Lindskog att om 

skadeståndsansvaret inte reglerats i avtal kunde en skadelidande rikta krav om 

skadeståndsersättning direkt mot skadevållaren. Enligt min bedömning är uttalandet från 

justitieråden att anses som generellt och torde alltså vara tillämpligt även vid köpavtal.  

I fransk rätt har lagstiftaren samt domstolarna valt ett helt annat tillvägagångssätt vad gäller 

en köpares rätt att rikta direktkrav mot en säljare i bakre led. I fransk rätt har domstolarna valt 

att göra omfattande avsteg från principen om avtalets relativa effekt, även när parterna avtalat 

om eventuellt skadeståndsansvar, för att tilldela en köpare rätt att rikta 

skadeståndsersättningsanspråk direkt mot en medkontrahents medkontrahent.
145

 I rättsfallet 

från 1983,
146

 vilket gällde köp i flera led, fastslog domstolen att en direktkravsrätt mot 

tidigare säljare skulle medges i samtliga fall där den levererade varan varit icke-avtalsenligt. I 

fallet valde domstolen att tillerkänna en direktkravsrätt på kontraktuell grund, trots att första 

hands yrkandet byggde på en utomobligatorisk talan om skadeståndsersättning. Det kan tolkas 

så att direktkravsrätt vid homogena kontraktskedjor på utomobligatorisk grund inte är möjlig. 

Enligt min mening torde den tolkningen var den mest rimlig i och med att de franska 

domstolarna inte anser att en köpare ska anses vara tredje man till en tidigare säljare. Det bör 

medföra att en utomobligatorisk talan mot ett bakre led, vid kedjor av köpkontrakt, inte är 

möjlig. Det skulle kunna finnas fall där det vore mer fördelaktigt för en köpare att rikta 

skadeståndsanspråk på utomobligatorisk grund, tex om det i avtalet mellan säljare och tidigare 

led finns en beloppsbegränsning eller en förkortad preskriptionstid. Jag anser även att det är 

besynnerligt att den franska domstolen bedömt att en köpare, oberoende av huruvida parterna 

reglerat skadeståndsansvaret i avtalet, kan rikta anspråk om skadeståndsersättning direkt mot 

medkontrahentens medkontrahent. I dessa fall, precis som tidigare anförts i samband med 

Bravidadomen och If/Zurich-fallet, anser jag att en direktkravsrätt är att gå emot den initiala 

partsviljan.  

Den principiella skillnaden mellan den svenska och franska direktkravsrätten för en köpare är 

att de enskilda köpavtalen i fransk rätt anses vara en del i en helhet och parterna därmed har 

rättigheter och skyldigheter gentemot sina medkontrahenters medkontrahenter. Inom svensk 
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köprätt anses däremot generellt sett de enskilda köpavtalen vara oberoende av varandra och 

avtalen kan därmed inte skapa några konsekvenser för annan än avtalsparterna.  

Enligt min mening bör det dock ifrågasättas huruvida avtalen verkligen ska anses vara 

oberoende av varandra, eftersom de i flertalet fall bygger på tidigare avtal som exempelvis när 

en produkt säljs vidare i flera led. Det bör enligt min mening kunna förekomma situationer 

när en köpare i sista led inte kan anses vara en tredje man till en säljare i bakre led. I kedjor av 

köpkontrakt där parterna är nära sammankopplade och där säljaren i bakre led är medveten 

om köparen och det tilltänkta användningsområdet för varan som sålts vidare, bör det enligt 

min uppfattning finnas anledning att anse att säljaren har kontraktuella skyldigheter gentemot 

köparen. I och med att parterna är sammankopplade torde det innebära att oförutsebarheten 

inte begränsas i alltför stor omfattning. Det blir även beroende på hur en eventuell utökad 

direktkravsrätt skulle utformas, exempelvis kan det bli en förutsättning för att en köpare 

skulle ha rätt till direktkrav att svaranden hade vetskap om köparen och inom vilket 

användningsområde denne avsett att använda produkten. Om dessa förutsättningar inte 

uppfylls i det enskilda fallet bör skadelidanden ha rätt att rikta direktkrav på utomobligatorisk 

grund, i enlighet med vad som anförts vid Bostadsrättsfallet.  

En eventuell direktkravsrätt på kontraktuell grund mot tidigare led bör, enligt min mening, 

även begränsas till de fall den skadelidandes direkta avtalspart inte kan prestera 

skadeståndsersättning, i enlighet med tolkningen ovan av Hamnkranfallet. Begränsningen 

medför en mindre risk att ansvaret en säljare har för sin prestation skulle urholkas. 

Direktkravsrätten vid ett kommersiellt köp blir därmed mer begränsad än vad som gäller vid 

köp genomförda av konsumenter.
147

 Det bör dock anses vara rimligt eftersom konsumenter 

anses ha ett högre skyddsvärde.  

Det finns alltså enligt min mening anledning att diskutera huruvida svensk köprätt inte bör 

influeras av den franska köprätten och att en köpares direktkravsrätt, i de fall då den bör 

tillerkännas och under vissa förutsättningar, bör grundas på kontraktuella skyldigheter. 

Genom att rikta anspråk på kontraktuell grund torde köparen ha en större möjlighet att erhålla 

ersättning för skadan än när skadeståndsansvaret ska grundas i SkL. I likhet med vad som 

anförts i avsnitt 5.1., och till skillnad mot den franska rätten, anser jag att i de fall 
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avtalsparterna reglerat om ansvarsfördelningen i avtalet, ska den skadelidande enbart har rätt 

att rikta skadeståndsanspråk mot sin avtalspart.   

5.2.2 En beställares direktkravsrätt 

I entreprenadförhållanden bör PAL under vissa förutsättningar kunna bli tillämplig. En 

beställare som inte agerat i egenskap av konsument och som ingått avtal om entreprenad för 

arbete på en av dennes fastigheter och som senare lider personskada till följd av att en produkt 

som använts haft en skadebringande egenskap har rätt att rikta skadeståndsanspråk mot bakre 

led. Det skulle även kunna tänkas situationer när beställaren lidit sakskada på egendom som 

typiskt sett används till enskilt bruk och beställaren brukat den skadade egendomen på detta 

sätt. I dessa fall skulle PAL kunna tillämpas och beställaren skulle därmed ha rätt att rikta 

skadeståndsanspråk mot bakre led. Det får dock anses vara i ytterst begränsat antal fall som 

PAL:s regler om direktkrav blir tillämpliga vid entreprenad eftersom det i flesta fall rör sig 

om skada på själva fastigheten, vilken i de fall beställaren inte agerat som konsument kommer 

anses falla utanför lagens tillämpningsområde. Tillämpning av PAL:s bestämmelser 

förutsätter även att skadan orsakats av en produkt med säkerhetsbrist. I flertalet fall av 

skadeståndsanspåk vid avtal om entreprenad har den uppkomna skadan orsakats av fel i 

utförande av tjänsten och skadeståndsersättning kan därför inte krävas enligt PAL:s regler.  

Den rätt till direktkrav som fastställdes i Hamnkranfallet bör även kunna få tillämpning vid 

avtal om entreprenad, även om en beställare ännu inte tillerkänts detta i rättspraxis. Det bör 

kunna förekomma situationer vid entreprenad i vilka förutsättningarna är tillräckligt lika de i 

Hamnkranfallet. Exempelvis bör en underentreprenör som levererat och installerat en hiss 

med en inbyggd broms som sedan visar sig ha brister kunna bli ersättningsskyldig direkt mot 

en skadelidande beställare med hänvisning till Hamnkranfallet. Direktkravsrätten bör dock 

endast få begränsad omfattning eftersom förutsättningarna i Hamnkranfallet var väldigt 

speciella samt att direktkravsrätt i efterföljande rättspraxis inte tillerkänts skadelidande vid 

avtalsförhållanden.  

En beställare har även rätt att rikta ersättningsanspråk direkt mot en underentreprenör i de fall 

underentreprenören agerat grovt vårdslöst eller med uppsåt. Även i de fall AB-avtal 

inkorporerats har en beställare direktkravsrätt om underentreprenören förfarit grovt vårdslöst 

eller med uppsåt.
148

 Detta anser jag är lämpligt eftersom en beställare i dessa fall inte bör 
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begränsas till generalentreprenören och därmed riskera utebliven skadeståndsersättning om 

generalentreprenören är på obestånd eller inte kan anträffas.  

Uttalandet av Lennander och Lindskog i Bostadsrättsfallet torde medföra att om 

skadeståndsansvaret inte reglerats i avtal kan en skadelidande beställare rikta krav om 

skadeståndsersättning direkt mot skadevållaren på utomobligatorisk grund.  

I fransk rättspraxis har en beställare likställts med en köpare i de fall avtalen innehåller 

bestämmelser både om egendomsöverlåtelse och om utförande av tjänst. Det innebär att en 

beställare i dessa fall har samma rätt som en köpare att rikta direktkrav mot ett bakre led även 

när det rör sig om heterogena kontraktskedjor. Enligt de franska domstolarna ska en beställare 

kunna kräva att en levererad produkt eller tjänst är avtalsenlig, och om så inte är fallet kan 

beställaren, baserat på det avtal som finns mellan den ansvarige och dennes avtalspart, kräva 

skadeståndsersättning direkt från den ansvarige. En underentreprenör anses alltså ha en 

kontraktuell skyldighet att prestera till beställaren på ett avtalsenligt sätt, vilket innebär att vid 

en icke-avtalsenlig prestation har beställaren rätt att rikta anspråk direkt mot 

underentreprenören, även när kontraktskedjan är heterogen, dvs att avtalen i kedjan inte är av 

samma natur.  

Vid avtal om entreprenad inom fransk rätt anses de enskilda avtalen ingå i samma 

kontraktskedja, även i de fall kontraktskedjan är heterogen. Domstolen har med hänvisning 

till principen om att sidoavtal ska följa huvudregeln, anfört att en beställare på kontraktuell 

grund har rätt till skadeståndsersättning direkt från ett skadeståndsansvarigt bakre led. Inom 

fransk entreprenadrätt har en beställare alltså en mycket omfattande kontraktuell rättighet att 

utkräva skadeståndsersättning av vållande underentreprenör. Det torde medföra att det uppstår 

en viss oklarhet i rättsförhållanden mellan de olika parterna, eftersom underentreprenörer och 

beställare har rättigheter och skyldigheter gentemot varandra utan att vara i avtalsförhållande. 

En beställare bör därmed ha större incitament att göra en grundlig analys av vilka 

underentreprenörer generalentreprenören ingår avtal med samt vilken ekonomisk ställning och 

vilken ansvarsförsäkring de innehar. Till följd av att en beställare ska godkänna 

underentreprenörer för att denna ska kunna rikta betalningsanspråk mot beställare, bör dock 

beställaren redan ha goda incitament att analysera vilka underentreprenörer som kommer 

anlitas.   
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En fransk beställares direktkravsrätt på kontraktuell grund är dock begränsad till de fall då 

avtalet mellan beställaren och entreprenören inte enbart reglerar en tjänst, utan en 

egendomsöverföring måste även ske.
149

 I de fall avtalet om entreprenad enbart reglerar ett 

utförande av tjänst kan beställaren dock rikta anspråk direkt mot underentreprenör på 

utomobligatorisk grund. Beställaren kan i dessa fall rikta skadeståndsanspråk på 

utomobligatorisk grund eftersom beställaren och underentreprenören nu inte anses utgöra 

delar i en kontraktskedja utan istället anses vara del i en kontraktsgrupp. Det kan dock 

innebära svårigheter att rikta talan om skadestånd på utomobligatorisk grund, eftersom det är 

flertalet förutsättningar som ska uppfyllas för att skadeståndsansvar ska uppkomma, såsom att 

underentreprenören varit vårdslös.
150

 Det torde innebära att det blir betydande skillnader för 

en beställares direktkravsrätt gentemot en skadevållande underentreprenör beroende på 

huruvida avtalen om entreprenad enbart reglerar tillhandahållande av tjänst eller om avtalen 

även inkluderar en egendomsöverlåtelse.  

Enligt fransk rätt kan en beställare, vilken orsakats skada efter fel av medkontrahents 

medkontrahent, alltid rikta skadeståndsersättningsanspråk mot den vållande 

underentreprenören. Beroende av innehållet i avtalet blir anspråksgrunden antingen 

kontraktuell, vilket torde vara något mer förmånligt, eller utomobligatorisk, vilket kräver att 

förutsättningarna i artikel 1382 Code Civil uppfyllts. När en av grunderna är tillämplig, 

innebär det motsatsvis att den andra är utesluten, vilket torde få betydande konsekvenser, 

exempelvis i de fall det finns begränsningar i avtalet eller när det förekommer 

bevissvårigheter att påvisa att skadevållaren varit försumlig.  

Inom svensk rätt görs det ingen skillnad på när avtalet om entreprenad både reglerar 

tillhandahållande av tjänst och en egendomsöverlåtelse. Det torde följa av att enligt svensk 

rätt har inte en köpare vid kommersiella avtal, utöver de situationer som regleras i PAL, rätt 

att rikta anspråk direkt mot en medkontrahents medkontrahent, vilket de enligt rättspraxis har 

i Frankrike.  

Skillnaden inom entreprenadrätt mellan det svenska och franska rättssystemet kan alltså anses 

vara en konsekvens till de skillnader som förekommer inom köprätten. En beställare i svensk 

rätt har en mycket begränsad rätt att rikta skadeståndsersättningsanspråk på utomobligatorisk 

grund mot en skadevållande underentreprenör när skadeståndsansvaret reglerats genom avtal 
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och troligtvis rätt till direktkrav vid utebliven reglering, samt ingen möjlighet att erhålla 

ersättning på kontraktuell grund. En beställare i fransk rätt har däremot en mycket omfattande 

rätt att rikta skadeståndsersättningsanspråk direkt mot en underentreprenör på kontraktuell 

eller utomobligatorisk grund.  

I de fall där kontraktskedjorna, mellan de olika parterna vid avtal om entreprenad, är 

homogena och därmed avser samma objekt och verkar för att nå samma mål, samt avtalen är 

av samma natur, anser jag att det finns en god anledning till att tilldela en beställare en 

direktkravsrätt mot underentreprenören i likhet med vad som ovan anförts vid köpares rätt till 

direktkrav. Underentreprenörer måste anses ha en god insyn vem generalentreprenörens 

avtalspart är (beställaren) och direktkravsrätten bör därmed inte medföra oförutsebara 

konsekvenser för underentreprenören.  

I och med att en beställare av entreprenad, om skadeståndsansvaret reglerats i avtal, enligt 

nuvarande lagstiftning inte kan rikta krav direkt mot en försumlig underentreprenör kan denna 

komma i bättre läge med grund i det avtal som föreligger mellan skadelidande beställare och 

generalentreprenör. Om det exempelvis i avtalet mellan beställare och generalentreprenör 

finns en beloppsbegränsning för eventuellt skadestånd innebär det att en skadelidande 

beställare som inte har rätt till direktkrav endast har rätt att erhålla det maximala beloppet som 

stadgats i avtalet oavsett hur skadans storlek. Generalentreprenören behöver då endast betala 

ut denna ersättning och har sedan rätt att rikta regresskrav på det utbetalda beloppet mot den 

vållande underentreprenören.  

Det innebär att underentreprenören maximalt kommer vara ersättningsskyldig av det belopp 

som skadeståndsersättningen begränsats till i avtalet mellan beställare och generalentreprenör.  

I och med att beloppsbegränsning inskränker den skadeslidandes rätt till ersättning innebär det 

att skadevållarens skyldighet att ersätta skadan har orsakat kommer begränsas i samma 

omfattning baserat på ett avtal vilket han ej är part i. Det här innebär att en skadevållare skulle 

dra nytta av ett avtal i vilket han ej är part, vilket i sin tur skulle strida mot grundprincipen om 

avtalets subjektiva begränsning.  

Direktkravsrätt vid avtal om entreprenad skulle även kunna användas i ett preventivt syfte 

gentemot vårdslösa underentreprenörer. En underentreprenör som har vetskapen att en 

eventuell skada som denne vållar endast kan bli ersättningsgill upp till ett visst belopp kan ha 

ett minskat incitament att förebygga att skador på entreprenaden uppstår. Det skulle kunna 
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innebära att färre underentreprenörer vidtar samtliga försiktighetsåtgärder eftersom dessa kan 

vara tidskrävande och kosta mer. Det skulle i sin tur leda till fler kostsamma skador på 

entreprenader, för vilka beställare kan få stå för merparten om avtalet utgör begränsning i 

rätten till ersättning.  En underentreprenör som vet att ett fel av denne som kan leda till 

omfattande skada för vilken underentreprenören får svara för hela kostnaden är sannolikt 

betydligt mer benägen att vidta samtliga försiktighetsåtgärder, vilket skulle leda till en 

minskad kostnad för samhället.  

En eventuell utökad direktkravsrätt vid entreprenad bör dock begränsas, precis som ovan 

anförts angående köprätten, till de fall då beställaren inte kan få skadeståndsersättning från sin 

avtalspart till följd av att denne är på obestånd. Det bör även, i likhet med det som ovan 

anförts angående köprätten, att underentreprenören varit medveten om beställaren och vilken 

tjänst och vara som denne förväntade sig skulle erhålla av underentreprenören. Om 

direktkravsrätten begränsas på detta sätt blir inte konsekvenserna oförutsebara och beställaren 

har enbart rätt då denne inte kan få ersättning av sin avtalspart.  

Direktkravsrätten bör inte heller vara möjlig när avtalsparterna redan reglerat 

ansvarsfördelningen i avtalet, inom entreprenadrätt gäller det framförallt när parterna hänvisat 

till AB-avtalen. Genom att inkorporera AB-avtalen måste parterna varit medvetna om att en 

ansvarsfördelning har gjorts och att eventuella anspråk ska riktas mot avtalsparten. En 

direktkravsrätt för en skadelidande beställare skulle innebära att standardavtalets bestämmelse 

sätts ur spel. Om den skadelidande parten i det här fallet skulle berättigas en direktkravsrätt 

skulle det vara att gå emot parternas initiala vilja. Det framgår även av SkL 1 kap 1 § att 

ersättning på utomobligatorisk inte är möjlig när skadeståndsansvar reglerats i avtal.
151

 

Jag anser dock, precis som HD,
152

 att en beställare i de fall en underentreprenör handlat grovt 

vårdslös eller med uppsåt ska ha direktkravsrätt på utomobligatorisk grund. Det bör inte anses 

rimligt att beställaren i dessa fall inte ska kunna rikta anspråk direkt mot skadevållaren.  

5.2.3 En underentreprenörs direktkravsrätt 

I svensk rätt har en underentreprenör ingen rätt att rikta direktkrav mot en beställare för det 

betalningsanspråk som underentreprenören har mot generalentreprenören. Det innebär att en 
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underentreprenör som inte får betalt från sin avtalspart, inte har rätt att vända sig till 

avtalspartens medkontrahent.  

I fransk rätt finns det däremot en lagstadgad rätt för en underentreprenör att under vissa 

förutsättningar kunna rikta sitt anspråk direkt mot beställaren. Direktkravsrätten är 

förhållandevis omfattande och inte begränsad till situationer när generalentreprenören är på 

obestånd utan även om generalentreprenören av andra anledningar inte betalar, som 

exempelvis försöker undgå betalningsansvar. Förutsättningarna som finns för att 

direktkravsrätten ska kunna utnyttjas måste anses vara förhållandevis lätta att uppfylla 

eftersom det enligt praxis inte krävs att beställaren godkänt underentreprenören i förväg utan 

endast att kopia på betalningsanspråket har skickats till beställaren. Underentreprenörer i 

Frankrike får alltså anses ha en betydligt mer skyddad position vad gäller att få ekonomisk 

ersättning för sitt arbete än vad underentreprenörer har enligt svensk rätt. Det innebär att 

franska entreprenörer tar en mindre risk när de accepterar att utföra arbete på entreprenad 

eftersom de har betydligt större säkerhet att få betalt, vilket i sin tur innebär att de kan kräva 

lägre ersättning. Det måste anses vara positivt för samhällsekonomin och konkurrensen inom 

entreprenadbranschen. Det skulle även innebära att även underentreprenörer med svagare 

ekonomi, exempelvis de som precis startat upp sin verksamhet, i större utsträckning kan anta 

erbjudande om arbete på entreprenad där generalentreprenörens ekonomiska situation har 

mindre betydelse.  

I svensk rätt bör en utebliven direktkravsrätt innebära att rättsförluster realiseras. Om en 

generalentreprenör exempelvis är på obestånd innebär det att en underentreprenör kommer få 

vända sig med sitt betalningsanspråk mot konkursboet. Exempelvis skulle en 

underentreprenör som utfört arbete på uppdrag av generalentreprenör, vilken senare råkar på 

obestånd och av vilken denne sedan skulle få betalning, enbart kunna vända sig till dennes 

konkursbo för att få ersättning för arbetet trots att det är beställaren i sista led skulle stå för 

underentreprenörens arbetskostnader. Generalentreprenörens konkursbo skulle i det här fallet 

vända sig till beställaren för att få ersättning för underentreprenörens arbete och den skulle 

sedan gå in i konkursboet. Underentreprenörens betalningsanspråk är sannolikt betraktat som 

en oprioriterad fordran vilket innebär att det troligtvis inte skulle finnas täckning för hela det 

betalningsanspråk underentreprenören riktat mot konkursboet. Slutsatsen blir att beställaren 

får betala för underentreprenörens arbete till generalentreprenörens konkursbo, vilket i sin tur 

skulle betala en liten del av det betalningsanspråk underentreprenören hade mot boet. 
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Beställarens betalning skulle alltså till stor del täcka andra borgenärers fordringar till nackdel 

för underentreprenören. En underentreprenör står därmed en stor risk när denne ingår avtal 

med en generalentreprenör med dålig ekonomi. Risken för rättsförlust var även anledningen 

till att direktkravsrätt tillerkändes en konsument vars köp skulle regleras av KkL.
153

  

En potentiell lösning kan istället vara att en underentreprenör har rätt att rikta 

betalningsanspråk direkt mot en beställare i de fall generalentreprenören är 

betalningsoförmögen. En möjlighet för en fordringsägare att vid avtalspartens konkurs rikta 

anspråk direkt mot en medkontrahentens medkontrahent har även diskuterats i doktrin, dock i 

kommissionsförhållanden.
154

 Enligt FAL kan en skadelidande rikta direktkrav mot 

skadevållarens försäkringsbolag om den försäkrade är försatt i konkurs.
155

 

Det främsta argumentet mot direktkravsrätten är generellt sett att förutsebarheten begränsas. 

Lagstiftaren kan dock förhindra att en underentreprenörs direktkravsrätt blir oförutsebar 

genom att använda sig av en liknande lösning som i fransk rätt och ge beställaren rätt att 

godkänna samtliga underentreprenörer och deras betalningsvillkor. På det sättet skulle 

beställaren kunna kontrollera de underentreprenörer som anlitas och som senare skulle kunna 

rikta betalningsanspråk mot beställare. Till skillnad mot den franska rätten anser jag dock att 

direktkravsrätten för en underentreprenör bör begränsas till de fall då generalentreprenören är 

på obestånd och inte, som i fransk rätt, även till de fall då generalentreprenören endast är 

ovillig att betala eller oanträffbar. Det skulle, enligt min mening, innebära en alltför stor 

oförutserbarhet för beställaren om denne skulle bli betalningsansvarig till följd av 

avtalspartens ovillighet att prestera till sin avtalspart.  

Inom fransk rätt har underentreprenörens fordran mot beställaren en prioriterad ställning 

gentemot beställarens övriga borgenärer.
156

 Enligt min mening finns det ingen anledning till 

varför en underentreprenör bör anses ha bättre rätt än beställarens övriga fordringsägare och 

jag anser därmed att ett eventuellt betalningsanspråk av en underentreprenör bör anses vara 

oprioriterad. I enlighet med kriterierna i avsnitt 3.1 så skulle en reglering av 

betalningsanspråket från beställaren även innebära att generalentreprenörens konkursbo 

befrias från dennes skyldighet att ersätta underentreprenören för dennes arbete. Det innebär 

                                                           
153

 Se avsnitt 3.2.2. 
154

 Se avsnitt 3.5. 
155

 Se avsnitt 3.3.3. 
156

 Se avsnitt 4.3.1. 
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även att generalentreprenörens konkursbo inte längre har rätt att kräva ersättning från 

beställaren för underentreprenörens arbete.  

Det är dock osäkert vilken praktisk betydelse det skulle ha att en underentreprenör kan rikta 

betalningsanspråk direkt mot en beställare i svensk rätt eftersom det inte är ovanligt att det 

avtalas om att beställaren ska ersätta underentreprenören direkt utan att använda 

generalentreprenören som mellanhand.
157
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 NJA 1997 s.44.  
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6. Slutsats 
I svensk rätt har en skadelidande beställare rätt att rikta anspråk direkt mot 

underentreprenören, under vissa förutsättningar som ovan angetts. Ett eventuellt 

skadeståndsanspråk under dessa förutsättningar har tillerkänts beställaren på utomobligatorisk 

grund. I fransk rätt anses däremot, till följd av att en beställare likställs med en köpare, en 

beställare har rätt att rikta skadeståndsanspråk direkt mot underentreprenören på kontraktuella 

grunder. Under förutsättning att parterna i kontraktskedjan, vilken består av homogena avtal, 

är nära sammankopplade till varandra bör det ifrågasättas om underentreprenören och 

beställaren kan anses vara tredje man gentemot varandra. I och med att en underentreprenör 

generellt sett bör ha kunskap i vem generalentreprenörens avtalspart är, skulle en 

direktkravsrätt på kontraktuell grund inte medföra att oförutsebarheten ökar mer än i ringa 

omfattning. Det bör istället, i dessa fall, vara mer lämpligt att tillerkänna en beställare 

direktkravsrätt på kontraktuell grund, i likhet med fransk rätt.  

Om en beställare, enligt avtal mellan denne och generalentreprenören, ska rikta 

skadeståndsanspråk för en skada orsakad av en underentreprenör, bör partsviljan i avtalet 

respekteras i så stor utsträckning som möjligt. I de fall avtalsvillkoren gällande 

skadeståndsansvar skulle leda till orimliga konsekvenser bör skadelidanden ha rätt att rikta 

anspråk direkt mot skadevållaren. De möjligheter till direktkravsrätt som fastslagits av 

rättspraxis bör anses som lämpliga. Även i dessa fall bör skadeståndsgrunden vara 

kontraktuell om förutsättningarna ovan är uppfyllda. Om det inte är fallet bör 

skadeståndsgrunden istället vara utomobligatorisk.  

I de fall ett eventuellt skadeståndsansvar inte reglerats genom avtal har det anförts att en 

skadelidande antingen kan vända sig mot sin avtalspart på kontraktuell grund, eller direkt mot 

den skadelidande på utomobligatorisk grund. Det innebär att en skadelidande har en 

valmöjlighet att välja på vilken grund ett skadestånd en skadelidande ska baseras. Det bör 

dock, i enlighet med vad som ovan angivits, vara mer lämpligt att tillerkänna skadelidanden 

en direktkravsrätt på kontraktuell grund, under förutsättning att kontraktskedjan är homogen 

samt är transparant för att undvika oförutsebara konsekvenser. Om dessa omständigheter inte 

föreligger bör ansvarsgrunden istället vara utomobligatorisk.  

En underentreprenör har enligt svensk rätt ingen möjlighet att rikta betalningsanspråk direkt 

mot beställare av entreprenad vid utebliven ersättning från generalentreprenör. I fransk rätt 

har underentreprenören en långtgående rätt att rikta betalningsanspråk direkt mot en 
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beställare. Möjligheten att söka ersättning från beställaren innebär att rättsförlusterna skulle 

minska och fler underentreprenörer skulle kunna konkurrera om uppdrag där 

generalentreprenörens ekonomiska situation är oklar. Det är dock oklart vilken praktisk 

betydelse en rätt att rikta betalningsanspråk direkt mot en beställare skulle ha eftersom en 

eventuell rätt torde begränsas till att avse situationer då generalentreprenören är på obestånd. 

Det inte är heller ovanligt att det avtalats om att betalning för underentreprenörs arbete ska 

utföras direkt från beställaren till underentreprenören.  
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