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1 Inledning 
 

1.1 Presentation av ämnet  

En kontraktskedja föreligger när ett antal parter kopplas samman genom flera led för att utföra 

exempelvis ett uppdrag som avtalats om i det främre ledet. Kontraktskedjan uppstår således när 

en avtalspart helt eller delvis överlåter sitt åtagande till en medkontrahent.1 I detta examens-

arbete kommer en kontraktskedja innehållande parterna ”A” och ”B” i det främre ledet samt 

parterna B och ”C” i det bakre ledet att analyseras och diskuteras utifrån följande omständig-

heter. I avtalsleden mellan A och B respektive B och C föreligger det avtal mellan parterna. Det 

föreligger inte något avtalsförhållande mellan A och C. A ingår således avtal med B om till 

exempel utförande av visst arbete och B kontrakterar i sin tur C att utföra en del av detta arbete. 

En kontraktskedja har därigenom uppkommit. C vållar därefter skada på A:s egendom.  

 

Uppkomsten av en rätt till skadestånd grundas på olika situationer gällande kontraktsför-

hållanden kontra utomobligatoriska förhållanden. I det först nämnda förhållandet föreligger det 

ett avtal mellan skadevållaren och den skadelidande. I utomobligatoriska förhållanden före-

ligger det antingen inte något avtal mellan den skadelidande och skadevållaren eller att inträffad 

skada inte har samband med något avtal.2  

 

I det ovan nämnda avtal mellan A och B finns det villkor om begränsningar av B:s ansvar 

och/eller preskriptionsbestämmelser gentemot A. På grund av detta vill A rikta krav om ersätt-

ning för skadad egendom mot C istället för B. I och med att det inte finns något avtal mellan A 

och C, finns det heller inte några avtalsvillkor som begränsar eller förhindrar C:s ansvar mot A.  

 

Frågan som följaktligen uppkommer är om en kontraktskedja kan medföra att A:s rätt att rikta 

utomobligatoriska anspråk mot C förhindras eller begränsas av kontraktsrättsliga villkor enligt 

avtalsverkningar mellan antingen A och B eller B och C. Det kan således finnas kontraktuella 

möjligheter att inskränka eller begränsa ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar.  I arbetet 

kommer det främst att redogöras för tre situationer när villkor i ett avtal antingen mellan A och 

B eller mellan B och C begränsar eller förhindrar A:s utomobligatoriska anspråk mot C. Den 

första situationen är att ett avtalsvillkor som begränsar B:s ansvar mot A anses gälla även mellan 

A och C på grund av en intolkning i avtalsförhållandet mellan A och B.3 Den andra situationen 

                                                 
1 Bengtsson, Ullman & Unger, 2013, s. 119 och Zackariasson, 1999, s. 196.  
2 Hellner & Radetzki, 2014, s. 23. 
3 Avsnitt 5.  
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är att genom obligationsrättslig kommission4   kan ett avtalsvillkor om korttidspreskription 

mellan B och C även anses gälla mellan A och C. Den tredje situationen hör ihop med de två 

föregående situationerna och handlar om att kontraktskedjan består av kopplade standardavtal, 

vilken kan medföra att A inte kan framställa utomobligatoriska anspråk mot C.  

 

När den skadelidande parten A i det främre ledet av kontraktskedjan framställer ett utomob-

ligatoriskt skadeståndskrav mot sin medkontrahent B:s medkontrahent C uppstår en konflikt 

mellan principen om avtalsverkningarnas subjektiva begränsning och intresset av att ekono-

miskt kompensera den skadelidande parten. Konflikten kommer att belysas i arbetet. Det 

kommer även att belysas om den utomobligatoriska skadeståndsrättens ändamål kommer i 

konflikt med det förhållandet att C i egenskap av skadevållare i det bakre ledet av kontrakts-

kedjan i vissa situationer kan undkomma skadeståndsansvar eller få skadeståndsansvaret 

begränsat på grund av kontraktuella villkor mellan A och B eller mellan B och C. Vidare 

kommer det att undersökas huruvida nyss nämnda omständigheter i förhållandena mellan 

parterna avviker från allmänna kontraktsrättsliga principer om avtalsbundenhet.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

I vissa situationer kan utomobligatoriska skadeståndsanspråk inte framställas mot en 

medkontrahents medkontrahent på grund av kontraktuella villkor genom antingen (1) intolk-

ning i avtalsförhållandet i ett främre led av en kontraktskedja, (2) genom obligationsrättslig 

kommission eller (3) genom kopplade standardavtal. Det övergripande syftet med examens-

arbetet är att utreda huruvida nämnda situationer och förhållanden avviker från allmänna 

kontraktsrättsliga principer om avtalsbundenhet och den utomobligatoriska skadeståndsrättens 

ändamål.  

 

För att uppfylla det ovan nämnda syftet erfordras att följande frågeställningar besvaras. 

 Under vilka förutsättningar kan en kontraktspart rikta utomobligatoriska skadeståndsan-

språk mot en medkontrahents medkontrahent? 

                                                 
4 ”Obligationsrätt” innebär regler avseende förpliktelser omfattande fordringsrätter mellan avtalsparter, Rodhe, 

1956, s. 2. ”Obligationsrättslig kommission” är inte något vedertaget juridiskt begrepp men kommer att 

användas genomgående i arbetet för att beskriva när ett uppdragsförhållande liknar ett kommissions-

förhållande i obligationsrättslig mening, se vidare avsnitt 6. Det är viktigt att skilja mellan kommission i 

obligationsrättslig mening och kommission i sakrättslig mening. Det är av vikt att vara sträng avseende 

kommission när ett avtalsförhållande har med sakrätt att göra, se NJA 2012 s. 419 för exempel på detta. 

Obligationsrättslig kommission har således inget med sakrätt att göra och sakrätten kommer vidare att lämnas 

här därhän.   
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 När kan kontraktsvillkor i något av avtalsleden mellan A och B respektive B och C i en 

kontraktskedja begränsa skadeståndsansvaret mellan A och C?  

 Vilka likheter och skillnader föreligger det mellan kontraktsrättsliga skadestånd och 

utomobligatoriska skadestånd?  

 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 

Sedan lång tid tillbaka är begreppet ”avtal” förankrat i tanken om ”tvåpartsmodellen”, med 

vilket åsyftas avtalsrättslig bundenhet för endast två parter.5 Tvåpartsmodellen kan utläsas i 1 

kap. 1 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

(hädanefter ”avtalslagen”) genom stadgandet att anbud och accept är ”bindande för den, som 

avgivit anbudet eller svaret”. Det är således två rättssubjekt som anges som utgångspunkt i 

tvåpartsmodellen och är även utgångspunkten för avtalsmönstret.6 Avtalsverkningarnas subjek-

tiva begränsning, eller som det även kallas avtalets subjektiva verkan7, åsyftar således principen 

att endast de parter som faktiskt ingår ett avtal är berättigade och förpliktigade enligt detta 

avtal.8 Den teoretiska utgångspunkten är således att endast avtalsparterna är bundna av ingånget 

avtal.  

  

1.4 Metod och material 

Detta examensarbete är av rättsvetenskaplig karaktär, vilket innebär att arbetet redogör för 

rätten ur ett juridiskt betraktelsesätt.9 Det vetenskapliga arbetet kommer att ta sig uttryck bland 

annat genom belysning av ett antal delar inom avtalsrätten och skadeståndsrätten och även 

genom en diskussion avseende en viss utveckling inom dessa områden. Detta utförs med 

hänvisning till en vilja att öka kunskapen och att även åstadkomma något nytt inom dessa 

områden.10 Detta metod- och materialavsnitt är avsett att ge läsaren underlag för bedömningen 

av uppsatsens hållbarhet avseende uttryckta påståenden och slutsatser.11 För att belysa ovan 

nämnda delar söker jag utreda gällande rätt. Det har länge pågått en metodologisk diskussion 

om definition av gällande rätt samt definition och innebörd av de olika metoderna som används 

för att komma fram till detta svar.12 Det är inte ovanligt att det uppstår ”begreppsförvirring” 

                                                 
5 Grönfors, 2013, s. 129-130.  
6 Grönfors, 2013, s. 130 och s. 143.  
7 Ramberg & Ramberg, 2014, s. 235. 
8 Grönfors & Dotevall, 2010, s. 54. Jfr för samma utgångspunkt i dansk rätt Ulfbeck, 2000, s. 31.  
9 Sandgren, 2007, s. 13.  
10 Sandgren, 2007, s. 65.  
11 Sandgren, 2007, s. 49.  
12 Peczenik, 1986, s. 145 och 175, Strömholm, 1996, s. 28-148 för en fördjupning av begreppet gällande rätt, och 

Sandgren, 2007, s. 36-39. 
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avseende de olika metoderna, Sandgren skulle till exempel ta upp rättsdogmatik som en be-

nämning på en av metoderna. 13  Med anledning av denna begreppsförvirring kommer en 

beskrivning av mitt tillvägagångssätt för arbetet att återges.  

 

Rättsvetenskapen handlar om normer som är avhängiga överenskommelser träffade av männi-

skor. För att inom rättsvetenskapen komma fram till någon ”sanning” fordras det konsensus.14 

Ett korrekt juridiskt resonemang grundas på ett antal ”icke-godtyckliga, dvs säkra, förutsatta, 

bevisade, eller rimliga premisser”.15 Om argumentationen och resonemangen har konsensus 

inom det rättsvetenskapliga och det juridiska samfundet torde de anses sanna. Detta innebär 

dock inte att det nödvändigtvis finns något ”rätt svar” på juridiska problem, utan att det rättare 

sagt kan finnas bättre eller sämre argument för en lösning.16 Det torde inte finnas en generell 

eller i sig existerande gällande rätt. Ett resultat torde istället kunna betecknas som gällande rätt 

om ”allmänt accepterade regler för juridisk argumentation” har efterföljts. 17  En juridisk 

argumentation ska vara rationell och för att uppnå detta ska tre rationalitetskrav uppfyllas. Det 

första rationalitetskravet, ”I-rationalitet”, handlar om att en argumentation stöds av sanna, 

värderande eller logiska skäl. Sanna skäl grundas i rättskällorna som till exempel lagar, 

rättspraxis, förarbeten och juridisk litteratur. Värderande skäl eller värdesatser uttrycker bland 

annat lagtolkarens åsikter om lagens rättvisa och moral. Värdesatsen kan till exempel stadga att 

lika ska behandlas lika. Ett logiskt skäl handlar om att en slutsats följer premisser som inte är 

godtyckliga. 18  Argumentationen ska alltså vara saklig och hålla god moral. Det andra 

rationalitetskravet, ”D-rationalitet” handlar om att en argumentation ska tåla den optimala 

debatten vilket innebär bland annat att argumentationen måste vara uppriktig, att det som påstås 

kan kontrolleras av andra och att den som påstår något har en argumentationsbörda. 19 

Argumentationen torde präglas av intellektualitet för att tåla den optimala debatten. Det tredje 

rationalitetskravet, ”L-rationalitet”, handlar om en argumentation om formologiska krav vilket 

innebär bland annat att den är logisk och således inte motsägelsefull. 20  Den juridiska 

argumentationen och dess värderingar måste vara rationella i och med att det annars kan ske en 

rubbning i samhället. Argumentationen måste stödjas på rationalitet då en rättslig åsikt behöver 

beläggas med sanna, sakliga, logiska, intellektuella och moraliska skäl som stödjer denna åsikt. 

                                                 
13 Sandgren, 2007, s. 53 och Sandgren, 2008, s. 649. Jfr Peczenik, 2005, s. 249-250.  
14 Sandgren, 2007, s. 18-19. 
15 Peczenik, 1986, s. 149.  
16 Sandgren, 2007, s. 19.  
17 Sandgren, 2008, s. 650-651.  
18 Peczenik, 1985, s. 9-10.  
19 Peczenik, 1985, s. 11-12. 
20 Peczenik, 1986, s. 106. 
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Om inte åsikten kan stödjas på sådana skäl finns det heller inte någon rättslig kraft bakom 

åsikten. För att komma fram till ett resultat som kan betecknas som gällande rätt erfordras 

således för detta arbete en genomgång av rättsligt material i enlighet med rationalitetskraven.    

 

Rättskälleläran är en del av den rättsvetenskapliga metodiken och ger inte uttryck för något 

heltäckande begrepp om innebörden av rättsvetenskap.21 Rättskällelläran är snarare ett verktyg 

för att besvara ett rättsvetenskapligt problem.22 Rättskällor23 kan beskrivas som juridiska auk-

toritära texter som ska, bör eller får angivas inom den juridiska argumentationen och som däri-

genom anges som stöd för juridiska slutsatser.24  

 

Rättskällor som ska beaktas inom den juridiska argumentationen är de bindande källorna, det 

vill säga lagar. Utöver lagar finns det även andra rättskällor som ska beaktas om det stadgas i 

lag eller annan föreskrift. Sedvänja och avtal är till exempel sådana rättskällor. Lagar är en 

rättskälla som ska tillämpas direkt enligt dess lydelse.25 För att förstå en lag kan det ibland 

erfordras att rättskällor som bör och får beaktas, används som en förklarande beskrivning av 

hur lagen ska förstås. Rättskällor som inte är bindande men som bör beaktas är vägledande 

texter för rättstillämpningen. Dessa rättskällor är rättspraxis och förarbeten.26 Även om dessa 

källor inte är bindande fyller de ändå viktiga funktioner. I förarbeten kan till exempel 

lagstiftarens syfte bakom en viss lag utläsas och kan således bidra till förståelse av ett lagrum. 

Genom rättspraxis kan till exempel ett mönster bildas avseende tillämpningen av ett visst 

lagrum vilket är vägledande för rättstillämpningen. Prejudikat från de högsta instanserna syftar 

till att verka vägledande för rättstillämpningen. Det finns emellertid ingen skyldighet för 

underrätterna att döma i enlighet med ett prejudikat, dock gör underrätterna i huvudsak det.27 

Rättskällor som får beaktas vid den juridiska argumentationen är doktrin, det vill säga juridisk 

litteratur.28 Dessa är som ”bör-källorna” inte bindande. Emellertid fyller litteraturen en viktig 

funktion. Inom den juridiska litteraturen utreder och belyser författarna juridikens områden och 

problem för att bland annat lära juristen som sedan praktiskt kan använda sig av denna informa-

tion.  

 

                                                 
21 Heuman, 2012, s. 48.  
22 Heuman, 2012, s. 50. 
23 Peczenik, 1995, s. 199 för genomgång av mångtydigheten av ordet ”rättskälla”. 
24 Peczenik, 1995, s. 199.  
25 Peczenik, 1995, s. 200 och s. 203 samt Strömholm, 1996, s. 337.  
26 Peczenik, 1995, s. 200 och Strömholm, 1996, s. 359. 
27 Bernitz, m.fl., 2010, s. 129. 
28 Peczenik, 1995, s. 200.  
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Rättskälleläran har uttryckts som ”en undflyende företeelse med skiftande innebörder”, och 

begreppet har således givit upphov till oenighet i doktrin. Det kan emellertid anses att det finns 

fyra ”rättskälleläror/rättskälleuppfattningar”. 29  Den första läran är den som prejudikatin-

stanserna, såsom Högsta domstolen, tillämpar och är då av deskriptiv art när domstolarna bland 

annat belyser hur juridisk argumentation kan föras.30 Den andra läran är den som återfinns i 

doktrin och är av normativ karaktär då den bland annat bygger på författarens egna värde-

ringar.31 Den tredje läran är den hierarkiska läran som innebär att ett juridiskt problem utreds 

med hjälp av lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin i nämnda ordning.32 Den fjärde läran 

handlar om att materialet i första instans påverkas av ”faktorerna tid, tillgänglighet och ’tillräck-

lig kvalitet’.”33  

 

För att uppfylla det övergripande syftet och frågeställningarna med detta arbete har tillväga-

gångssättet för att fastställa gällande rätt främst varit av en rättsutredande karaktär. Rättskäl-

lorna har behandlats genom den så kallade juridiska metoden34 då den inrymmer rättskälleläran 

men också omfattar mer än endast läran. Det handlar främst om hantering av fakta och dess 

relation till rättskällorna genom att kunna avgränsa vad som är rättsligt relevant.35 Således 

handlar metoden om att hantera rättskällorna så att gällande rätt frambringas genom allmänt 

accepterade regler för juridisk argumentation.  

 

Avseende lagar har jag främst använt mig av lagen avtalslagen, kommissionslagen (2009:865) 

och skadeståndslagen (1972:207). Avtalslagen har nyligen fyllt 100 år och är en tidsbunden lag 

till det samhälle som fanns vid lagens ikraftträdande. Detta är exempelvis tydligt med avseende 

på ingående av avtal genom modellen anbud-accept.36 Även om avtal idag kan ingås på andra 

sätt är ändå anbud och accept utgångspunkten för avtalsingående i avtalslagen. Skadestånds-

lagen tillkom år 1972 genom ett gemensamt lagstiftningsarbete med de övriga nordiska lä-

nderna. Lagstiftningsarbetet resulterade inte i någon enhetlig lagstiftning mellan länderna, men 

arbetet har ändå resulterat i att de nordiska ländernas skadeståndslagar överensstämmer i det 

väsentliga.37 I och med att det svenska lagstiftningsarbetet av skadeståndslagen inleddes med 

                                                 
29 Sandgren, 2008, s. 651. 
30 Sandgren, 2008, s. 651 och Heuman, 2012, s. 44-45.  
31 Heuman, 2012, s. 44.  
32 Sandgren, 2008, s. 651. 
33 Sandgren, 2008, s. 651. 
34 Strömholm, 1996, s. 411, där Strömholm ifrågasätter om användandet av begreppet ”juridisk metod” är 

befogat avseende att känneteckna juristens olika metoder.  
35 Sandgren, 2007, s. 37-38.  
36 Grönfors & Dotevall, 2010, s. 24 och s. 56.  
37 Bengtsson & Strömbäck, 2014, s. 17.  
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professor Ivar Strahls principbetänkande SOU 1950:16 torde ”de svenska” åsikterna om 

skadeståndsrätten överensstämma med de övriga nordiska ländernas åsikter. Utredningen SOU 

1950:16 har såsom en informativ källa använts i detta arbete för att belysa de bakomliggande 

ändamålen och således funktionerna av skadeståndslagens bestämmelser. Huvudsakligen har 

förarbeten till skadeståndslagen, kommissionslagen och preskriptionslagen (1981:130) använts. 

Kommissionslagen har genomgått en del förändringar sedan dess tillkomst och den nu 

upphävda lagen (1914:45) om kommission kommer i arbetet att kort belysas för en jämförelse 

med dagens gällande kommissionslag. Preskriptionslagen har i arbetet använts för genomgång 

av den dispositiva rätten om preskription och för jämförelse med kontraktuell preskription.   

 

Avseende rättspraxis har i arbetet huvudsakligen använts avgöranden från Högsta domstolen, 

vilka belyser viktiga frågor för utredandet av den gällande rätten. Ett skiljedomsavgörande som 

inte utgör en egentlig rättskälla, men som belyser en aktuell fråga för arbetet tas endast upp i 

en fotnot.   

 

I arbetet hänvisas det vidare till ett antal justitieråds särskilda yttranden eller tillägg i några av 

Högsta domstolens domar. När ett eller flera justitieråd skriver tillägg kan skälen till varför ett 

sådant skrivs variera. Det kan till exempel anses (1) berättigat att lämna en utförligare 

motivering för att exempelvis ge en fördjupad granskning eller för att uppmärksamma vissa 

sammanhang, eller att (2) informera eller ge en synvinkel ämnad till exempel till lagstiftaren 

eller domstolarna eller (3) att ge en utförligare diskussion om något som anses ligga utanför 

ramen för avgörandets motivering. Det som framgår av ett tillägg har inte något prejudikat-

värde. Ett eventuellt värde av ett tillägg avgörs av den som läser det. Det finns således ingen 

objektiv måttstock avseende värdet av ett tillägg. Ett tillägg kan som längst ”bidra till en djupare 

insikt i ett rättsområde, till förståelsen av problemställningen i ett avgörande, eller till 

argumenten för eller emot en lösning av ett angränsande rättsligt problem.”38 Ett tillägg har 

således inget rättskällevärde, men kan ge läsaren större förståelse om juridiken. I arbetet 

redogörs det även för en skiljaktig motivering i ett av Högsta domstolens avgöranden. En 

skiljaktig motivering har inget rättskällevärde men kan ge en läsare möjlighet till fördjupad 

granskning av domskälen.39  

 

För arbetet har standardverken inom rättsområdena avtalsrätten och skadeståndsrätten studerats 

för att det ska bli en djup förankring i vetenskapen. För att få denna breda förankring i den 

                                                 
38 Calissendorf, Lambertz & Lindskog, 2012, s. 313-315 och s. 317-318.  
39 Calissendorf, Lambertz & Lindskog, 2012, s. 317. 
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vetenskapliga framställningen har även (i viss mån) andra nordiska källor använts, närmare 

bestämt från Norge, Danmark och Finland. Detta har tagit sig uttryck i användandet av doktrin. 

Det gemensamma lagstiftningsarbetet för avtalslagen mellan de nordiska länderna har utmynnat 

i att alla länders avtalslagar överensstämmer i all väsentlighet.40 Detta innebär bland annat att 

länderna har en gemensam grundläggande syn på exempelvis vilka parter ett avtal binder. Detta 

resulterar i att nordisk rättspraxis och doktrin kan användas för att antingen ge stöd för något i 

den svenska rätten eller för en motstående åsikt. Rättskällevärdet för de nordiska rättskällorna 

torde således vara högt, även om de svenska rättskällorna har ”företräde”.   

 

Det föreligger inte några skäl till att bedöma de källor – särskilt lagar, förarbeten och rättspraxis 

– som har använts i detta arbete som något annat än ytterst pålitliga. Även den juridiska littera-

turen bör inte bedömas som något annat än tillförlitligt då, utöver att många verk utgör stan-

dardverk och även, härrör från stora förlag som utgivare av juridisk litteratur samt erkända 

juridiska tidskrifter. Juridisk litteratur består bland annat av monografier (detaljerade och om-

fattande verk om begränsade ämnen), handböcker, lagkommentarer, läroböcker, kompendier, 

artiklar i tidskrifter och festskrifter. Artiklar anses utgöra mindre bidrag till den juridiska litte-

raturen. Det spelar även till viss del roll hur verken har givits ut.41 Om till exempel en monografi 

har givits ut av Institutet för rättsvetenskaplig forskning eller med anknytning till ett universitets 

forskningsinstitution anses verket hålla en allmän hög kvalitetsnivå.42  

 

1.5 Disposition  

Arbetet inleds med avsnitt två om avtalsbundenhet och utgångspunkten om vilka parter ett avtal 

binder, situationer när A kan och inte kan rikta krav mot C, möjligheter för A och B att avtala 

om skadefall mellan A och C samt kopplade standardavtal. I avsnitt tre redogörs för en allmän 

översikt av skadeståndsrätten och ändamålen bakom utomobligatoriska skadestånd och 

kontraktuella skadestånd. Avsnitt fyra behandlar situationer när A kan rikta utomobligatoriska 

skadeståndsanspråk mot C. I avsnitt fem redovisas frågan när en ansvarsbegränsning i ett avtal 

mellan A och B kan verka till förmån för C, som vållat skada på A:s egendom, och därigenom 

kan skära av A:s utomobligatoriska skadeståndskrav mot C. I avsnitt sex redogörs det för när 

ett kontraktsrättsligt villkor om preskription mellan B och C träffar A:s utomobligatoriska 

skadeståndsanspråk mot C genom obligationsrättslig kommission. Arbetet avslutas i avsnitt sju 

med en avslutande sammanfattning huruvida förhållandena när ett utomobligatoriskt anspråk 

                                                 
40 Grönfors & Dotevall, 2010, s. 26.  
41 Bernitz, m.fl., 2010, s. 183. 
42 Bernitz, m.fl., 2010, s. 186.  
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förhindras eller begränsas av kontraktuella villkor avviker från allmänna principer om avtals-

bundenhet och den utomobligatoriska skadeståndsrättens ändamål.   
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2 Kontraktskedjan  
I följande avsnitt kommer det att redogöras för dels huvudregeln i den nordiska avtalsrätten 

om vilka ett avtal binder, dels kopplade standardavtal, dels förutsättningar för en skadelidande 

i ett främre led av en kontraktskedja att på utomobligatorisk skadeståndsrättslig grund rikta 

krav mot skadevållaren i det bakre ledet av kontraktskedjan, det vill säga sin medkontrahents 

medkontrahent, dels för möjligheter för A och B att avtala om skadefall mellan A och C.   

 

2.1 Bundenhet av avtal 

Ett avtal utgör grunden för ett avtalsförhållande och vars funktion är att både binda parter 

gentemot varandra och att utpeka vilka parterna i avtalet är. 43  Avtalsrätten grundas på 

avtalsfrihet och på principen om pacta sunt servanda, det vill säga att avtal ska hållas. 

Avtalsfriheten utmynnar i att var och en har rätt att fritt ingå avtal. Var och en ska således få 

bestämma om de vill ingå ett avtal, med vem de ska ingå avtal med och vad i sådant fall avtalet 

ska avse.44 Pacta sunt servanda tar sig även uttryck som principen om avtalsbundenhet, det vill 

säga att avtalsparter har skyldighet att infria avtalslöften/förpliktelser och att rättigheter ska 

förverkligas enligt dem emellan ingånget avtal.45 Krav för att bundenhet ska uppstå är att ett 

”definitivt avtal” föreligger.46 Avtalsrättslig bundenhet innebär att den part som har åtagit sig 

förpliktelser är underkastad rättsliga påföljder om förpliktelserna inte uppfylls avtalsenligt.47 

Principen om avtalsbundenhet bottnar i själva verket på en princip om löftesbundenhet. I och 

med att den som avger ett rättsligt förpliktigande löfte, inträder förpliktelsen att uppfylla detta 

löfte.48   

 

1 kap. 1 § avtalslagen stadgar att ett anbud om att sluta avtal och ett svar på ett sådant anbud är 

bindande i enlighet med lagens 2-9 §§. Anbudet är bindande för anbudsgivaren innan det har 

accepterats av mottagaren. Detta ger uttryck för den så kallade löftesprincipen.49 Anbud och 

accept är således exempel på rättsliga viljeförklaringar som är avsedda att ge upphov till ett 

rättsförhållande, och detta i form av att ett avtal kommer till stånd.50 Avtalet ger uttryck för 

partsautonomin, det vill säga parternas självbestämmanderätt till att ingå avtalet.51  

                                                 
43 Adlercreutz & Gorton, 2011, s. 26.  
44 Grönfors & Dotevall, 2010, s. 279 och Ramberg & Ramberg, 2014, s. 27. 
45 Taxell, 1987, s. 35.  
46 Taxell, 1987, s. 36. 
47 Lehrberg, 2006, s. 69. 
48 Lehrberg, 2006, s. 70. 
49 Lehrberg, 2006, s. 71, ett alternativ till löftesprincipen är kontraktsprincipen, det vill säga att avtalet blir 

bindande samtidigt för parterna. Principen tillämpas inte förutom i undantagsfall i Sverige.  
50 Lehrberg, 2006, s. 82.  
51 Lehrberg, 2006, s. 67.  
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Löftesprincipen innebär att avtalsbundenhet inträder först när anbudsgivaren är ensidigt bunden 

av sitt anbud och sedan när anbudstagaren blir bunden av sitt accepterande av anbudet.52 En 

part som har givit ett förpliktande löfte har förbundit sig att uppfylla denna förpliktelse.53 När 

avtalsbundenhet har inträtt kan en part i princip inte ångra sig från sina förpliktelser utan att 

riskera rättsliga påföljder såsom skadeståndsskyldighet.54 Kontraktuella förpliktelser är alltså 

skyldigheter kopplade till en civilrättslig påföljd.  

 

Avtal ingås inte endast genom uttryckliga viljeförklaringar, utan bundenhet kan även ingås 

genom konkludent handlande och passivitet. Konkludent handlande, eller underförstådda avtal, 

innebär att parter ingår avtal med varandra genom deras handlande, inte genom tal eller skrift. 

Problem som därigenom kan uppstå är vid fastställandet av avtalets innehåll. Det står däremot 

ofta klart att ett avtal mellan parterna har ingåtts.55 Ett exempel på konkludent handlande kan 

vara när en person parkerar en bil på en plats avsedd för parkering. Parterna handlar således på 

ett sätt innebärande att båda parter uppfattar att ett avtal är ingånget, i detta fall ett ”parkerings-

avtal”. Bundenhet av avtal kan även uppkomma vid passivitet. Passivitet kan resultera i 

avtalsverkan på flera sätt. Passiviteten kan uppkomma om någon genom ett anbudsliknande 

initiativ har framkallat ett anbud hos en annan person, eller när parter ofta ingår avtal med 

varandra eller när en part vid avtalsförhandlingen misstagit sig om något avseende avtalet och 

motparten, som borde ha insett detta, inte klargjort detta för parten.56 

 

En part ska i enlighet med tillitsprincipen kunna ha tillit till att ingånget avtal är gällande. Det 

innebär bland annat att en part ska kunna ha tillit till att sin avtalsparts rättshandling är bindande, 

att rättshandlingen ska tolkas såsom parten har uppfattat den och att rättshandlingen kommer 

att uppfyllas. Till denna princip kopplas även en princip om att avtalet ska tolkas enligt 

mottagarens befogade uppfattning.57 Mottagaren av viljeförklaringen ska således i enlighet med 

tillitsteorin uppfatta denna förklaring.58  

 

                                                 
52 Ramberg & Ramberg, 2014, s. 80. 
53 Rodhe, 1972, s. 13.  
54 Ramberg & Ramberg, 2014, s. 80. 
55 Ramberg & Ramberg, 2014, s. 95.  
56 Ramberg & Ramberg, 2014, s. 106-108.  
57 Lehrberg, 2006, s. 60. 
58 Ramberg & Ramberg, 2014, s. 74.  
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2.2 Anspråk mot medkontrahents medkontrahent  

Stadgandet i 1 kap. 1 § avtalslagen ska inte utläsas som en uttömmande regel. Den ska även 

utläsas som att i undantagsfall kan även en tredje person bli bunden av ett avtal som ingåtts 

mellan andra rättssubjekt.59 I dagens samhälle förekommer det mer invecklade avtalsförhållan-

den än utgångspunkten i tvåpartsmodellen och avtalsverkningarnas subjektiva begränsning blir 

därför ofullständig.60 Gällande till exempel den särskilda avtalstypen transportavtal är det van-

ligt förekommande att det är tre parter, nämligen en avsändare, en mottagare och en dem emel-

lan föreliggande transportör. Således överensstämmer inte detta trepartsförhållande (eller ett så 

kallat trepartsavtal) med tvåpartsmodellen.61  

 

I ett avtalsförhållande ansvarar parterna för att uppfylla sina ålagda avtalsförpliktelser. Parterna 

har emellertid som utgångspunkt rätt att, om inte annat är avtalat, anlita någon annan för 

utförande av hela eller delar av sina avtalsförpliktelser.62 Den anlitade kan då benämnas som 

en medkontrahents medkontrahent eller som en kontraktsmedhjälpare.63 Medkontrahenten som 

anlitar en medkontrahent ansvarar för denne såsom om avtalsparten själv utfört förpliktelserna 

och likaså om medkontrahenten inte utfört förpliktelsen avtalsenligt.64 Huvudregeln är att en 

part i ett kontraktsförhållande endast ansvarar mot sin direkte medkontrahent, och att varken 

rättigheter eller skyldigheter uppkommer enligt avtalet för en medkontrahents medkontrahent. 

Således är det som huvudregel inte möjligt att rikta kontraktsrättsliga anspråk mot en med-

kontrahents medkontrahent.65 Dock ingen regel utan undantag.   

 

För att en part i ett avtalsförhållande ska ha möjlighet att rikta ett kontraktuellt krav mot sin 

medkontrahents medkontrahent krävs en direktkravsrätt med stöd av lag. För vissa kontrakts-

typer regleras detta i lag. Vid till exempel kommission ingår kommissionären (B) enligt 1 § 1 

st. kommissionslagen avtal i eget namn med tredje man (C) för kommittentens (A) räkning. Det 

uppstår ett avtalsförhållande mellan kommissionären och tredje man, inte mellan kommittenten 

och tredje man. Utgångspunkten är enligt 24 § kommissionslagen att tredje man inte kan 

framställa krav mot kommittenten när tredje man har en fordran mot kommissionären, det vill 

säga att talan endast kan riktas mot medkontrahenten. Tredje man kan dock under vissa 

                                                 
59 Grönfors, 2013, s. 130.  
60 Grönfors, 2013, s. 138. 
61 Grönfors, 2013, s. 143. 
62 Ramberg & Ramberg, 2014, s. 237. 
63 Benämningen ”medkontrahents medkontrahent” kommer att användas genomgående i uppsatsen. I föregående 

not används benämningen ”kontraktsmedhjälpare”.  
64 Munukka, 2014, s. 169, Ramberg & Ramberg, 2014, s. 237 och Bengtsson, Ullman & Unger, 2013, s. 25.  
65 Hellner, Hager & Persson, 2011, s. 129 och Zackariasson, 1999, s. 121.  
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förutsättningar enligt 25 § kommissionslagen rikta anspråk avseende fel i köpt vara mot en 

kommittent. Likaså finns det enligt 27 § kommissionslagen möjlighet för kommittenten att 

under vissa förhållanden rikta talan mot tredje man. 

 

Ett så kallat hopp i kontraktskedjan sker när en skadelidande part i ett främre led av en kon-

traktskedja framställer krav mot annan än sin medkontrahent, det vill säga att den skadelidande 

parten ”hoppar över” sin medkontrahent.66 Hopp i kontraktskedjan kan även utföras av den 

skadelidandes försäkringsbolag genom så kallad hoppande regress.67 Ett hopp i kontraktsked-

jan kan som huvudregel inte utan lagstöd baseras på kontraktuella bestämmelser som den ska-

delidande i det främre ledet träffat med sin medkontrahent.68 Detta innebär att när en skadeli-

dande har en kontraktuell rätt till ersättning från sin medkontrahent och medkontrahenten där-

efter har en ”kontraktuell täckningsfordran eller regressrätt” mot sin medkontrahent kan inte 

den skadelidande hoppa i kontraktskedjan och framställa ett kontraktuellt anspråk mot det 

bakre ledet.69 I och med det ska ett hopp i kontraktskedjan annars grundas på utomobligatoriska 

skadeståndsregler.70 Om en skadelidandes krav inte kan hänföras till ett avtal eller inte kan 

konstrueras genom partsvilja, och därigenom få avtalsverkan, eller genom ett fingerat 

kontraktsförhållande, är det möjligt att talan kan föras mot medkontrahentens medkontrahent 

på utomobligatorisk grund. 71  Detta under förutsättning att inte ett hindrande avtalsvillkor 

föreligger.72 

 

2.3 Avtalsverkningarnas subjektiva begränsning i praktiken  

Huvudregeln att ett avtal endast binder avtalsparterna kan utläsas bland annat i NJA 1997 s. 44. 

I rättsfallet hade avtal om generalentreprenad ingåtts mellan en beställare och general-

entreprenör som i sin tur hade ingått avtal med en underentreprenör angående utförande av 

takarbete på entreprenaden. Generalentreprenören och underentreprenören hade avtalat om en 

byggnorm avseende takarbetet, som sedan takarbetet avvek från. Generalentreprenören och 

beställaren hade inte avtalat om byggnormen. Beställaren anlitade en besiktningsman, som inte 

iakttog avvikelserna från byggnormen och godkände entreprenaden. Senare uppkom fuktskador 

på grund av avvikelserna från byggnormen. Standardavtalsvillkoren Hus AMA 72 utgjorde 

                                                 
66 NJA 1986 s. 712.  
67 Bengtsson, Ullman & Unger, 2013, s. 120.  
68 NJA 2001 s. 711 på s. 8.  
69 NJA 2007 s. 758 på s. 10-11.  
70 Bengtsson, Ullman & Unger, 2013, s. 120.  
71 Johansson, 2010, s. 286.   
72 Avsnitt 5 och avsnitt 6.  
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avtalsvillkor mellan underentreprenören och generalentreprenören. I avtalet mellan beställaren 

och generalentreprenören förelåg det ingen hänvisning till Hus AMA 72. Frågan i målet var om 

avtalsvillkoren mellan underentreprenören och generalentreprenören även kunde tillämpas 

mellan beställaren och generalentreprenören samt om besiktningsmannen därför hade att iaktta 

och påpeka avvikelserna från byggnormen. Högsta domstolen kom fram till att Hus AMA 72 

mellan underentreprenören och generalentreprenören inte ansågs tillämpliga i kontraktsförhål-

landet mellan beställaren och generalentreprenören. Högsta domstolen uttalade bland annat 

följande. ”Den allmänna regeln i svensk rätt är att ett kontraktsförhållande binder part endast 

gentemot sin direkte medkontrahent, inte gentemot sin medkontrahents medkontrahent. I 

enlighet härmed kan i princip ansvar göras gällande endast mellan de direkta avtalsparterna i 

ett kontraktsrättsligt förhållande”. Högsta domstolen anförde att argument för huvudregeln är 

att det bringar klarhet i rättsförhållandena när kontrahenterna ”håller sig till sin medkontrahent”.  

 

Huvudregeln om avtalsverkningarnas subjektiva begränsning framkommer även i NJA 2001 s. 

711. En banks bankfackskunder hade genom inbrott i ett bankvalv blivit bestulna  på egendom. 

Banken hade ett avtal med ett bevakningsföretag som skulle ansvara för bevakningen på ban-

ken. Inbrottet möjliggjordes på grund av att bevakningsföretaget agerat grovt vårdslöst i utfö-

randet av sitt uppdrag. Bankens försäkringsbolag utgav ersättning för den tillgripna egendomen 

och frågan i målet var om försäkringsbolaget i bankfackkundernas ställe kunde rikta regressan-

språk mot bevakningsföretaget. Högsta domstolen kom fram till att bevakningsföretaget inte 

stod i kontraktsförhållande till bankfackskunderna, utan enbart till banken, och att bank-

fackskunderna därigenom med beaktande av huvudregeln inte kunde anföra några skadestånds-

rättsliga anspråk på kontraktuell grund mot bevakningsföretaget. Högsta domstolen fasthöll så-

ledes en strikt tillämpning av principen om avtalsverkningarnas subjektiva begränsning. Högsta 

domstolen kom även fram till att bankfackskunderna/försäkringbolaget inte heller på utomob-

ligatorisk grund kunde rikta skadeståndsanspråk mot bevakningsföretaget. Tänkbart skäl till 

detta, som dock inte framgår av Högsta domstolens redogörelse, kan vara att bevak-

ningsföretagets grova vårdslöshet ansågs bara föreligga i avtalsförhållandet med banken och 

tog inte sikte på en allmängiltig aktsamhetsnorm eller culpa mot bankfackskunderna.73  

 

                                                 
73 Nydrén, 2007/08, s. 704, Johansson, 2010, s. 287 och s. 290 samt Munukka, 2015-16, s. 418.   
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2.4 Möjligheter för A och B att avtala om vad som ska gälla i skadefall 
mellan A och C 

Enligt 1 kap. 1 § skadeståndslagen gäller den utomobligatoriska skadeståndsskyldigheten om 

inte något annat är föreskrivet eller föranleds av avtal eller i övrigt regleras av skadestånds-

rättsliga regler i avtalsförhållanden. Den dispositiva skadeståndsrätten kan således avtalas bort 

av till exempel parterna A och B avseende A:s möjlighet att rikta utomobligatoriska anspråk 

mot C. Detta avtalsvillkor gäller då till förmån för tredje man, det vill säga C. Utgångspunkten 

är att C inte genom ett sådant avtal erhåller någon självständig rätt, utan avtalet binder enligt 

huvudregeln endast avtalsparterna, det vill säga endast A och B. Dock kan C erhålla en själv-

ständig rätt genom avtalet mellan A och B, under förutsättning att det är deras avsikt att binda 

sig till C. Detta kallas för ett tredjemansavtal.74 För att avtalet ska kunna berättiga C, måste det 

framgå av avtalet, eller enligt vanliga tolkningsregler, att parterna åsyftat att C skulle erhålla en 

sådan självständig rätt.75 För att avtalsvillkoret ska föranleda att skadeståndslagen inte blir 

tillämpbar avseende C förutsätts det enligt allmänna principer för tredjemansavtal att avtals-

villkoret ska innebära att A ska avstå från möjligheten att enligt skadeståndslagen åberopa 

skadeståndsansvar mot det bakre ledet.76 

 

Ett avtalsvillkor mellan A och B som begränsar A:s möjligheter att rikta utomobligatoriska 

anspråk mot C kan antingen (1) uttryckligen villkoras, (2) ske genom intolkning av ett sådant 

villkor i avtalet mellan A och B eller (3) möjligen ske genom att kontraktskedjan består av 

kopplade standardavtal.77  

 

2.5 Kopplade standardavtal 

Kopplade avtal, kopplade avtalsrelationer eller kedjevisa sammansatta avtal handlar om avtal 

där en kontraktspart har accepterat att dennes medkontrahent delegerar sin skyldighet att 

prestera enligt avtalet till en underentreprenör/underleverantör (således en medkontrahents 

medkontrahent) enligt samma villkor som i det första avtalet.78 

 

                                                 
74 Adlercreutz & Gorton, 2011, s. 152-153, Hellner, Hager & Persson, 2011, s. 133 och Ramberg & Ramberg, 

2014, s. 241-242.  
75 NJA 2005 s. 142 på s. 17.  
76 NJA 2014 s. 760 p. 10.  
77 Avsnitt 4 och avsnitt 5.  
78 Bengtsson, Ullman & Unger, 2013, s. 124, skiljedom daterad 2012-07-29 s. 8 ingiven till Högsta domstolen 

som aktbilaga 7 i NJA 2014 s. 760, Lindskog, 2010, s. 205 och NJA 2009 s. 16 på s. 13.   
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Standardavtal är i förväg formulerade bestämmelser för obestämda grupper av presumtiva avtal 

och alltså inte utformade för enskilda avtal.79 Standardavtal är således standardiserade avtals-

villkor som är samlade i särskilda standardformulär. Formulären är ofta förtryckta dokument 

där parterna endast behöver tillägga detaljer och enskilt överenskomna avtalsvillkor.80 Speci-

fika typer av avtalsvillkor kan standardiseras, så kallade standardklausuler eller standard-

villkor, och vara avsedda att ingå i enskilda avtal. Ett avtalsförhållande mellan parter kan 

således i alla fall till viss del regleras av i förväg formulerade standardvillkor och som således 

inte varit föremål för individuell förhandling.81 Det som är det centrala för att standardvillkor 

ska bli tillämpliga i ett avtalsförhållande är att villkoren måste inkorporeras82 i det enskilda 

avtalet samt att motparten måste ha kännedom om standardvillkoren innan avtalsslutet. Ut-

gångspunkten är således principen om avtalsverkningarnas subjektiva begränsning,83 det vill 

säga att avtalet endast medför rättsverkningar för parterna som ingått avtalet. Det är således inte 

möjligt att avtalsmässigt binda någon utomstående till avtalsförhållandet vid förpliktelser som 

denne inte uppvisat en vilja till. Det är inte heller möjligt att direkt binda parter till avtals-

förhållanden i ett senare led av ett säljled.84  

 

Huruvida allmänt kända standardavtal kan anses utgöra handelsbruk och därigenom anses ut-

göra del av enskilda avtal utan annars erforderlig inkorporering, finns inget enhetligt svar i 

svensk doktrin.85 Den allmänna utgångspunkten torde dock vara att vedertagna standardavtal 

inte utgör handelsbruk, utan att det krävs en hänvisning eller partsbruk för att ett standardavtal 

ska kunna inkorporeras i ett enskilt avtal.86 Utgångspunkten att allmänt kända standardavtal 

inte utgör handelsbruk överensstämmer i såväl svensk som exempelvis i norsk rättspraxis.87 

Standardavtal som är allmänt accepterade och använda skulle dock kunna bli bindande utan en 

uttrycklig hänvisning. Detta skulle kunna ske under förutsättning att en begränsad krets av 

företag är väl bekanta med ett visst standardavtal och att villkoren därmed är så allmänt använda 

                                                 
79 Hellner, 1979, s. 286.  
80 Bernitz, 2013, s. 15.  
81 Ramberg & Ramberg, 2014, s. 137 och Bernitz, 2013, s. 15-16.  
82 Ramberg & Ramberg, 2014, s. 137-138, inkorporering sker antingen genom att standardavtalsvillkoren ingår i, 

är bifogade till eller hänvisas till i det enskilda avtalet samt eller genom partsbruk.  
83 Avsnitt 1.3 och avsnitt 2.3. 
84 Bernitz, 2013, s. 57-58.  
85 Hellner, 1979, s. 290, Bernitz, 2013, s. 59, Karlgren, 1960 s. 70, Heidbrink, 2005, s. 24-26 och Adlercreutz & 

Gorton, 2010, s. 81.   
86 Bernitz, 2013, s. 61, Ramberg & Ramberg, 2014, s. 139 och Grönfors & Dotevall, 2010, s. 70.  
87 NJA 1999 s. 629 på s. 631, Heidbrink, 2005, s. 24 med hänvisning till ytterligare rättspraxis och Hagstrøm, 

2011, s. 60. 
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att det får anses vara vedertaget att avtal inom viss bransch ingås med tillämpning av dessa 

standardvillkor. Ett standardavtal skulle alltså kunna som helhet anses utgöra handelsbruk.88  

 

Ett standardavtal som kan anses utgöra handelsbruk är det vedertaget tillämpade standardavtalet 

NSAB med olika årgångar inom speditionsbranschen.89 Det utgör även ett så kallat agreed 

document vilket innebär att avtalet utformats genom förhandlingar mellan säljar- och köpar-

organisationer inom viss bransch och sedan tillämpats i allmänhet av företag inom denna 

bransch. I regel är parternas motstående intressen balanserade i ett agreed document, vilket 

resulterar i att ett sådant avtal skulle kunna bli inkorporerat i ett enskilt avtal utan uttrycklig 

hänvisning.90  

 

Kopplade standardavtal föreligger när kontraktsförhållandet mellan A och B regleras av ett 

standardavtal och B med A:s medgivande ingår avtal med C med tillämpning av samma 

standardavtal om utförande av uppdrag i enlighet med kontraktet mellan A och B.91 Om samma 

standardavtal tillämpas i det främre ledet som i det bakre ledet, föreligger därigenom en 

eventuell ansvarsbegränsning i båda avtalen. I och med det kan möjligen A:s utomobligatoriska 

anspråk mot C begränsas enligt standardavtalet mellan B och C. Detta gäller under förutsättning 

att A haft ”erforderlig insikt” om att samma standardavtal och därigenom samma ansvars-

begränsning förelegat i båda leden. A skulle således haft insikt om att det förelåg eller skulle 

kunna komma att föreligga kopplade standardavtal.92 Denna erforderliga insikt om kopplade 

standardavtal ska antingen (1) ha influtit när A ingick avtal med B eller när B med A:s 

medgivande ingick avtal med C eller (2) föreligga när standardavtalet är så allmänt använt och 

etablerat inom viss bransch att en inkorporering av standardavtalet mellan B och C framstått 

för A som ”följdriktig och påräknelig”.93 Genom kopplade standardavtal skulle således A:s 

utomobligatoriska anspråk mot C kunna begränsas av kontraktsrättsliga begränsningar i 

standardavtalet mellan B och C, om inte A kan bevisa att det inte förelegat skäl för erforderlig 

insikt.94 Om avtalen mellan A och B respektive mellan B och C skiljer sig i viss mån avseende 

ansvarsbegränsningar kan det dock finnas skäl till att C:s ansvar gentemot A inte begränsas mer 

                                                 
88 Bernitz, 2013, s. 61 och Hellner, 1979, s. 290. 
89 Bernitz, 2013, s. 61. Jfr dock Tiberg & Dotevall, 1997, s. 134. 
90 Ramberg, 1983, s. 43, Grönfors & Dotevall, 2010, s. 72 och Ramberg & Ramberg, 2010, s. 136-137.  
91 NJA 2014 s. 760, Lindskogs särskilda yttrande p. 28.  
92 NJA 2014 s. 760, Lindskogs särskilda yttrande p. 29. 
93 NJA 2014 s. 760, Lindskogs särskilda yttrande p. 29. 
94 NJA 2014 s. 760, Lindskogs särskilda yttrande p. 37. 
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än vad som är avtalat mellan A och B, i och med att A inte haft skäl till att förutsätta en längre 

gående ansvarsbegränsning.95 

 

2.6 Sammanfattning 

Avtalsbundenhet kan uppkomma på ett flertal sätt. Grunden för bundenheten är emellertid 

avtalsfrihet, löftesprincipen genom rättsliga viljeförklaringar, pacta sunt servanda och att 

parterna ska kunna förlita sig på att ingånget avtal gäller. Avtalet är grunden i avtalsför-

hållanden och dess funktion är att både binda parter gentemot varandra och att utpeka vilka 

parterna i avtalet är.96  

 

Parter kan i ett avtalsförhållande – om inte annat är avtalat om – anlita någon annan för 

utförande av hela eller delar av sina avtalsförpliktelser enligt första avtalet. Parten ansvarar för 

dennes medkontrahent såsom om parten själv hade utfört förpliktelsen. Huvudregeln är att en 

part endast ansvarar mot sin direkta medkontrahent, vilket betyder att det i regel inte är möjligt 

att rikta kontraktsrättsliga anspråk mot en medkontrahents medkontrahent. Undantag från 

denna regel kräver stöd av lag, exempelvis 25 § och 27 § kommissionslagen. Utan lagstöd kan 

dock utomobligatoriska skadeståndsanspråk framställas mot en medkontrahents medkontrahent 

om inte hindrande avtalsvillkor föreligger.97  

 

Avtalsbundenheten sammankopplas med principen om avtalsverkningarnas subjektiva be-

gränsning, vilken innebär att ett avtal endast binder avtalsparterna. I NJA 1997 s. 44 och NJA 

2001 s. 711 framhävde Högsta domstolen en strikt tillämpning av principen om avtalsverk-

ningarnas subjektiva begränsning. I NJA 1997 s. 44 vidhölls det att den allmänna regeln i 

svensk rätt är att ett kontraktsförhållande binder en part endast gentemot sin direkte medkontra-

hent, inte gentemot sin medkontrahents medkontrahent. Ansvar kan härmed i princip endast 

göras gällande mellan de direkta avtalsparterna i ett kontraktsrättsligt förhållande. I NJA 2001 

s. 711 var det inte möjligt för bankfackskunderna att föra talan på varken kontraktuell eller 

utomobligatorisk grund mot bevakningsföretaget. De stod inte i ett avtalsförhållande med 

varandra och i och med att ett utomobligatoriskt anspråk inte heller var tillåtet torde bevaknings-

företagets grova vårdslöshet endast ha avsett avtalsrelationen till banken och inte någon allmän 

culpa i förhållande till bankfackskunderna.98 

 

                                                 
95 NJA 2014 s. 760, Lindskogs särskilda yttrande p. 36. 
96 Avsnitt 2.1.  
97 Avsnitt 2.2.  
98 Avsnitt 2.3.  
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I en kontraktskedja kan parterna A och B avtala om vad som ska gälla i situationer när C orsakar 

A skada. C kan också träffas av avtalade ansvarsbegränsningar mellan A och B om det kan 

anses ha varit åsyftat mellan A och B. Det utmynnar i att A inte kan rikta utomobligatoriska 

skadeståndsanspråk mot C.99 När kontraktskedjan utgörs av att A har accepterat att dennes med-

kontrahent B delegerar sin avtalsprestation till medkontrahenten C enligt samma standardav-

talsvillkor som mellan A och B uppstår kopplade standardavtal. Denna konstruktion av 

kopplade standardavtal skulle kunna begränsa A:s möjligheter till att rikta utomobligatoriska 

skadeståndsanspråk mot C när denne orsakat A skada. Förutsättningen för detta grundas i A:s 

insikt om att det föreligger samma standardavtal i både det främre och det bakre ledet av kon-

traktskedjan.100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 Avsnitt 2.4. 
100 Avsnitt 2.5.  
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3 Skadestånd  
I följande avsnitt kommer en allmän genomgång ske av den kontraktuella och den 

utomobligatoriska skadeståndsrätten samt en diskussion kommer företas om ändamålen bakom 

ett kontraktuellt skadestånd och ett utomobligatoriskt skadestånd. 

 

3.1 Allmän översikt 

”Skadeståndsrätt” är en samlad benämning för rättsregler som både uttrycks i lag och genom 

erkända principer som anger förutsättningar för en skadelidandes rätt till ekonomisk ersätt-

ning.101 Generellt uttryckt är skadestånd således en ekonomisk ersättning som ska försätta den 

skadelidande i samma ekonomiska ställning som om inträffad skada inte skett.102 Den som har 

orsakat skadan, det vill säga skadevållaren, genom eget handlande, egen verksamhet eller såsom 

ägare till viss egendom är den som ekonomiskt ska ersätta den skadelidande.103  

 

Det föreligger ett inte helt tydligt gränsområde mellan kontraktsförhållanden och utomobliga-

toriska förhållanden ur ett skadeståndsrättsligt hänseende. 104  Som exempel kan nämnas 

situationen när en person köper en produkt som sedan på grund av ett fel i produkten skadar 

denne tillhörande annan egendom. Köparen står i ett kontraktsförhållande till säljaren som han 

köpte produkten av, men det kan vara så att produktens skada beror på tillverkaren av 

produkten. Vem ska köparen rikta krav mot? Kontraktsrättsligt mot säljaren eller utom-

obligatoriskt mot tillverkaren? Det är inte möjligt att föreställa sig två från varandra fristående 

regelsystem, utan de integrerar med varandra i vissa situationer. Till exempel kan culpa in 

contrahendo förekomma i de båda regelsystemen där den ena situationen rör skadestånd på 

grund av kontraktsbrott medan den andra situationen rör skadestånd på grund av att något avtal 

inte kommit till stånd.  

 

De huvudsakliga rättsreglerna för skadestånd återfinns i skadeståndslagen. Skadeståndslagen är 

enligt lagens 1 kap. 1 § tillämplig i både utomobligatoriska förhållanden och i kontrakts-

förhållanden. Det är en dispositiv ramlag, vilket innebär att det finns skadeståndsregler som inte 

återfinns i lagen. Skadeståndslagen tillämpas således enligt 1 kap. 1 § endast i utsträckningen 

när tre situationer inte föreligger. Den första situationen är när ”ej annat är särskilt föreskrivet”. 

Med detta åsyftas att skadeståndsrättslig speciallagstiftning för särskilda kontraktstyper och 

                                                 
101 Bengtsson, Nordensson & Strömbäck, 1985, s. 14.  
102 Hellner & Radetzki, 2014, s. 23 och s. 200. 
103 Bengtsson, Nordensson & Strömbäck, 1985, s. 14.  
104 Hellner & Radetzki, 2014, s. 23. 
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verksamhetsområden, i både utomobligatoriska och i kontraktsrättsliga förhållanden, ska til-

lämpas före skadeståndslagen.105 Skadeståndsrättslig speciallagstiftning går således före de all-

männa skadeståndsreglerna i enlighet med den allmänna principen om lex generalis och lex 

specialis.106 Annan lagstiftning som reglerar liknande avtalstyper kan i vissa situationer tilläm-

pas analogt, dock med aktsam tillämpning.107 Den andra situationen är om annat ”föranledes av 

avtal”, vilket innebär att skadeståndslagen inte tillämpas om det föreligger uttryckliga avtals-

villkor eller villkor som kan intolkas i ett avtal.108 Den tredje situationen när avvikelse sker från 

skadeståndslagen är när annat ”i övrigt följer av regler om skadestånd i avtalsförhållanden”. 

Detta åsyftar att när frågan om skadeståndsansvar inte har reglerats i ett avtal eller inte heller 

kan intolkas i ett avtal ska allmänna principer eller regler som huvudregel tillämpas för en viss 

avtalstyp i fråga. Dessa särskilda regler och principer har etablerats genom rättstillämp-

ningen.109  

 

Allmänna skadeståndsrättsliga principer kan delvis vara allmänt vedertagna och delvis regleras 

av skadeståndslagen. Den så kallade culparegeln110 är ett sådant exempel.111 Culparegeln har 

länge utgjort grunden för skadeståndsrätten.112 Culparegeln föreskriver enligt 2 kap. 1 § skade-

ståndslagen att den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakar annan person sak- eller 

personskada, ska ersätta skadan. Om skadan orsakas genom en olyckshändelse kan 

skadevållaren dock undkomma ersättningsansvar.113 Culparegeln i skadeståndslagen omfattar 

endast fysisk skada. Om skadan orsakar en ekonomisk förlust, det vill säga en ren förmögen-

hetsskada, blir den skadeståndsskyldige enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen i princip enbart 

skadeståndsskyldig om skadan orsakats genom brott. Det föreligger dock undantag från denna 

huvudregel både i skadeståndslagen och i annan lagstiftning. I kontraktsförhållanden tillämpas 

en striktare regel, som innebär att skadevållaren som orsakar den skadelidande ren förmögen-

hetsskada redan vid oaktsamhet blir skyldig att ersätta den skadelidandes förlust. I detta fall 

krävs det således inte att det förekommit något brott.114  

 

                                                 
105 Prop. 1972:5 s. 450.  
106 Prop. 1972:5 s. 449. 
107 Bengtsson, 2007, s. 18. 
108 Prop. 1972:5 s. 450. 
109 Prop. 1972:5 s. 450-451.  
110 Parallellt med regler om culpa finns regler om strikt ansvar, presumtionsansvar och kontrollansvar som dock 

kommer att lämnas här därhän då reglerna inte faller in under uppsatsens omfång.   
111 Bengtsson, 2007, s. 17. 
112 Prop. 1975:12 s. 98.  
113 Bengtsson, Ullman & Unger, 2013, s. 21.  
114 Bengtsson, Ullman & Unger, 2013, s. 21. 
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En skadeståndsregel som exempelvis tillämpas i både utomobligatoriska och i kontraktsförhål-

landen är det så kallade principalansvaret enligt 3 kap. 1 § skadeståndslagen. Regeln innebär 

att en arbetsgivare ansvarar för sina arbetstagares vållande vid brottslig gärning för person- och 

sakskador när de är i tjänst. Skadeståndsansvar kan i kontraktsförhållanden både utvidgas och 

inskränkas. Som till exempel kan nämnas att culpaansvaret och principalansvaret kan utvidgas 

för ren förmögenhetsskada om ett kontraktsförhållande eller ett liknande kontraktsförhållande 

anses föreligga.115 I kontraktsförhållanden är en utvidgning av principalansvaret enligt 3 kap. 1 

§ skadeståndslagen den allmänna kontraktsrättsliga principen att en kontraktspart gentemot sin 

kontrahent har som huvudregel ansvar för anlitade självständiga företagares vållande.116  

 

En allmän skadeståndsrättslig princip är till exempel att skadeståndsskyldighet i både kontrakts-

förhållanden och i utomobligatoriska förhållande förutsätter kausalitet och adekvans. 

Kausaliteten innebär att det ska föreligga ett samband mellan den skadebringande hand-

lingen/kontraktsbrottet och den uppkomna skadan.117 Den skadebringande handlingen ska ha 

orsakat skadan.118 Det krävs dock inte endast ett orsakssamband, utan kausaliteten ska även 

vara adekvat. Adekvanskravet innebär att sambandet mellan handlingen och skadan ”inte får 

vara alltför svårförutsebart, säreget eller avlägset”, för att skadeståndsansvar ska kunna 

föreligga.119 Det är således en prövning om huruvida sambandet mellan handlingen och skadan 

är tillräckligt nära. Den skadebringande handlingen ska i viss mån vara ”generellt ägnad” att 

förorsaka skadan och även karakteristiskt inbegripa risken att skadan ska uppkomma.120  

 

3.2 Utomobligatoriskt skadeståndsansvar 

3.2.1 Grunden för utomobligatoriskt skadeståndsanspråk  

Utomobligatoriskt skadeståndsansvar kan uppkomma i situationer när det inte föreligger något 

kontraktsförhållande mellan parterna eller när ett föreliggande kontraktsförhållande inte har 

samband med en skadegörande handling.121 Det senaste förhållandet kan exempelvis föreligga 

när en arbetstagare lånar privat egendom av sin arbetsgivare, vilken egendom sedan på grund 

av arbetstagaren skadas. Kontraktsförhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren avser 

                                                 
115 Bengtsson, 2007, s. 20.  
116 Hellner, Hager & Persson, 2011, s. 217 och Bengtsson, 2007, s. 24.  
117 Hellner, Hager & Persson, 2011, s. 221 och Karlgren, 1972, s. 37.  
118 Karlgren, 1972, s. 37.  
119 Bengtsson & Strömbäck, 2014, s. 46-47. 
120 Karlgren, 1972, s. 45. 
121 Hellner & Radetzki, 2014, s. 23.  
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endast anställningsförhållandet dem emellan. Den skadade privata egendomen har inget sam-

band med anställningen och således kan arbetstagaren endast på utomobligatorisk grund bli 

skadeståndsskyldig gentemot sin arbetsgivare. Det utomobligatoriska skadeståndsansvaret gäl-

ler alltså mot de som inte är medkontrahenter.  

 

3.2.2 Det utomobligatoriska skadeståndets ändamål 

Skadestånd har såsom ersättning till den skadelidande ett flertal funktioner. Dessa funktioner 

är reparation, prevention, kostnadsplacering och pulvrisering av förlusterna. Den reparativa 

funktionen innebär att den skadelidande ska ersättas för den skada han orsakats och den preven-

tiva funktionen innebär att potentiella skadevållare ska bli aktsamma på grund av risk för skade-

ståndsskyldighet. Kostnadsplacering och pulvrisering av förlusterna innebär en överflyttning 

av skadeståndet samt att genom en ansvarsförsäkring bär ett kollektiv av eventuellt skade-

ståndsskyldiga skadeståndsansvaret.122  

 

Skadeståndsrätten reformerades på 1950-talet bland annat genom påverkan av professor Ivar 

Strahls principbetänkande, SOU 1950:16. Strahl redogjorde för att skadeståndsrätten bör 

bedömas som ”ett led i samhällets organisation”, och således uppfylla de syften som samhället 

önskar tillgodose.123 Enligt Strahl innehar skadeståndsrätten i och med detta funktionerna att 

bereda ersättning, förebygga skador, bereda trygghet och placering av skadebördan.124  

 

3.2.2.1 Den reparativa funktionen   

Skadeståndets uppgift att ”bereda ersättning”, är av vikt i och med att skador ska ersättas i 

främsta möjlig mån. För att bereda ersättning flyttas skadebördan genom skadeståndet från den 

skadelidande till den skadeståndsskyldige.125 Skadeståndet ska således ekonomiskt ”reparera” 

den skadelidandes förlust på grund av inträffad skada. När den skadelidande har åsamkats 

personskada ska den reparativa funktionen ersätta den skadelidandes sjukvårdsutgifter som har 

samband med skadan, och ska även ersättas för förlorade arbetsinkomster. När den ska-

delidande har vållats sakskada, det vill säga skada på den skadelidandes egendom, ska den re-

parativa funktionen ersätta egendomen i pengar. Den skadelidande kan även erhålla ersättning 

för ideella skador, exempelvis om den skadelidande har haft utgifter på grund av avsaknad av 

                                                 
122 Bengtsson & Strömbäck, 2014, s. 22 och Hellner & Radetzki, 2014, s. 36-41.   
123 SOU 1950:16 s. 70.  
124 SOU 1950:16 s. 74. 
125 SOU 1950:16 s. 70. 



28 

 

den skadade egendomen.126 Den reparativa funktionen ska således försätta den skadelidande i 

samma ekonomiska ställning som om inträffad skada inte skett.  

 

Skadeståndets funktion att bereda trygghet har samband med den reparativa funktionen. 

Trygghetskänslan för dem i samhället som riskerar att åsamkas skada, tar sig uttryck genom 

vetskapen om att en uppkommen skada ger rätt till ersättning genom skadestånd. Dock kan 

skada uppkomma utan att det finns en skadeståndsskyldig, och trygghet såsom funktion för 

skadestånd bör därav inte värderas för högt.127 Det föreligger således situationer när den skade-

lidande inte kan utfå skadestånd för en inträffad skada. Om den skadelidande innehar en försäk-

ring kan dock dennes försäkringsbolag inträda och utge ersättning. Om det finns en skade-

ståndsskyldig kan försäkringsbolaget sedan utöva regressrätt.128 

 

3.2.2.2 Den preventiva funktionen 

En ytterligare funktion som skadestånd fyller är den preventiva funktionen. Detta är således en 

funktion som föreligger innan ett skadefall har inträffat. Syftet bakom funktionen är att vet-

skapen om att ett visst beteende kan medföra skadeståndsskyldighet ska avhålla individen från 

ett riskfyllt beteende och således bete sig mer aktsamt samt eventuellt även företa skadeföre-

byggande åtgärder.129  

 

Den preventiva effekten tar sig, enligt Strahl, främst uttryck i de situationer när en person 

handlar medvetet och väger konsekvenser av olika beteenden samt risken för skadestånds-

skyldighet. Således har skadeståndsrätten, enligt Strahl, en konkret preventiv verkan när den 

verkar avhållande från beteenden som orsakar skada. Den preventiva funktionen kan även verka 

avhållande vid vissa beteenden som är obestridligt olämpliga eller otillbörliga, och där det så-

ledes inte sker någon medveten riskavvägning mot skadeståndsskyldighet. Strahl framhäver 

dock att skadestånd inte lär ha någon större påverkan vid förebyggandet av skador när det 

handlar om oaktsamma beteenden, till skillnad från överlagda beteenden. I de fallen anser Strahl 

att skadeståndets preventiva funktion har en påtaglig verkan.130  

 

                                                 
126 Hellner & Radetzki, 2014, s. 36. 
127 SOU 1950:16 s. 72 och Hellner & Radetzki, 2014, s. 36. 
128 Hellner & Radetzki, 2014, s. 37. 
129 Prop. 1972:5 s. 80 samt Bengtsson & Strömbäck, 2014, s. 22.   
130 SOU 1950:16 s. 71. 
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Det framhålls i skadeståndslagens förarbeten att skadeståndets preventiva effekt kan ifrågasät-

tas. Lagstiftaren anför att vid skadefall när någon uppsåtligen tillfogar annan skada fyller straff-

buden framför skadeståndet den preventiva effekten och således verkar moralbildande. Det 

framhålls dock att skadeståndet skulle kunna ha en preventiv effekt vid exempelvis skadefall 

som orsakats genom vårdslösa eller försumliga beteenden, men att det inte finns tillräcklig kun-

skap huruvida skadeståndsrätten fyller en sådan avskräckande och moralbildande funktion.131  

 

3.2.2.3 Kostnadsplacering och pulvrisering av kostnader 

Utgångspunkten för skadestånd är att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska läge 

som innan en skada skett, det vill säga att skadeståndet uppgår till skadans värde. Det uppkom-

mer i och med det en motsvarande kostnad för den skadeståndsskyldige att utge till den skade-

lidande. ”Placering av kostnaden” innebär att kostnaden för skadan flyttas över från den skade-

lidande till den skadeståndsskyldige. Om den skadeståndsskyldige har en ansvarsförsäkring 

flyttas skadebördan över på ett ”kollektiv av potentiellt skadeståndsskyldiga”.132 Följden av att 

kostnaderna placeras på ett kollektiv av försäkringstagare är att förlusten pulvriseras till en jämn 

kostnad. ”Pulvrisering av förlusterna” innebär således att förlusten på grund av en skada förde-

las på olika parter och därigenom att kostnaderna för skadan sprids. Kostnaderna för skadan 

kan åläggs en kapitalstark organisation eller ett storföretag och förlusterna sprids sedan ut ge-

nom exempelvis en ansvarsförsäkring. Skadan sprids ut genom inbetalningar av försäkrings-

premier. Den förlust som uppstår fördelas således på försäkringsmedlemmarnas inbetalda pre-

mier och risken för att drabbas av en förlust omvandlas till en jämn kostnad.133 

 

Det sker dock ingen överflyttning av kostnaden om ersättning utgår från den skadelidandes 

försäkring. Om den skadelidande utfår ersättning från sitt eget försäkringsbolag innebär detta 

inte någon överflyttning av förlusten, i och med att den skadelidande själv har bekostat sitt 

försäkringsskydd genom inbetalda premier.134 Om skadevållaren inte innehar någon ansvars-

försäkring förflyttas kostnaderna endast till honom och således sker därigenom ingen pulvrise-

ring.135  

 

                                                 
131 Prop. 1972:5 s. 80-81.  
132 Hellner & Radetzki, 2014, s. 37. 
133 Hellner & Radetzki, 2014, s. 38-39. 
134 Hellner & Radetzki, 2014, s. 37. 
135 Hellner & Radetzki, 2014, s. 38-39. 
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3.3 Kontraktuellt skadeståndsansvar 

3.3.1 Grunden för kontraktuellt skadestånd 

För att skadeståndsansvar inom kontraktsförhållanden ska uppstå krävs det i första hand att det 

föreligger ett avtalsförhållande mellan parterna. Skadeståndsskyldigheten avgörs av ett mellan 

parterna ingånget avtal eller av regler som kopplas till deras kontraktsförhållande.136  

 

Grunden för skadestånd inom kontraktuella förhållanden bygger på pacta sunt servanda.137 En 

förutsättning som krävs för att det ska uppstå en rätt till skadestånd i kontraktsförhållanden är 

att en avtalsenlig förpliktelse inte har blivit uppfylld, det vill säga att ett kontraktsbrott före-

ligger.138 En ersättningsgill skada har inträffat om ”ett faktiskt inträffat händelseförlopp på ett 

[…] ofördelaktigt sätt avviker från ett annat händelseförlopp, som sannolikt skulle ha utvecklat 

sig om icke en viss omständighet kommit emellan eller uteblivit”.139 Skadestånd är följaktligen 

en påföljd som kan inträda vid kontraktsbrott som orsakat en part skada. I många situationer 

kan skadestånd kombineras med andra påföljder. En part kan således utfå skadestånd och även 

begära prisavdrag, hävning eller avhjälpande.140  

 

Till skillnad från inom den utomobligatoriska skadeståndsrätten gäller huvudregeln i kontrak-

tuella förhållanden att skadestånd endast omfattar ekonomisk skada. Således omfattas inte 

skadeståndsansvaret i kontraktuella förhållanden av sveda och värk samt annan ideell skada. 

Dock kan vissa ideella skador beräknas i ”ekonomiska termer”, och således utgöra en ekono-

misk skada.141Skadestånd i kontraktsförhållanden följer principen om det positiva kontrakts-

intresset. Denna princip innebär att en part som drabbas av sin medkontrahents avtalsbrott ska 

sättas i samma ekonomiska ställning som om avtalet hade uppfyllts. 142  Även om det är 

vedertaget att skadestånd på grund av kontraktsbrott ska grundas på det positiva kontrakts-

intresset, kan skadestånd även beräknas enligt det negativa kontraktsintresset. Det innebär att 

den skadelidande ska av skadevållaren försättas i samma ekonomiska ställning som om deras 

avtal aldrig hade träffats.143 Detta gäller till exempel om en skadelidande på grund av sin med-

kontrahents kontraktsbrott åsamkas mer kostnader än vad avtalet skulle kunna ha genererat i 

vinst.  

                                                 
136 Hellner & Radetzki, 2014, s. 23. 
137 Ramberg & Ramberg, 2014, s. 215 och avsnitt 2.1. 
138 Hellner, Hager & Persson, 2011, s. 205.  
139 Rodhe, 1972, s. 467.  
140 Ramberg & Ramberg, 2014, s. 215.   
141 Ramberg & Ramberg, 2014, s. 222.  
142 Ramberg & Ramberg, 2014, s. 215 och Hellner, Hager & Persson, 2011, s. 223. 
143 Hellner, Hager & Persson, 2011, s. 223. 
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Såsom 1 kap. 1 § skadeståndslagen föreskriver tillämpas lagens regler om skadestånd om inget 

annat är ”särskilt föreskrivet eller föranleds av avtal eller i övrigt följer av regler om skadestånd 

i avtalsförhållanden”. Skadestånd i kontraktsförhållanden regleras således av antingen skade-

ståndslagen, annan lagstiftning med skadeståndsrättsliga regler, avtalsbestämmelser eller enligt 

allmänna principer.  

 

När skadeståndsansvar föranleds av avtal innebär det att parterna antingen genom uttryckliga 

klausuler reglerar ansvaret eller genom att ansvar tolkas in i avtalet.144 En part kan således ut-

tryckligen friskriva sig från skadeståndsansvar eller ge löfte om att ersätta eventuell skada som 

motparten kan drabbas av. Skadeståndsansvar kan även tolkas in i ett avtal utan en uttrycklig 

bestämmelse. Skadeståndsansvaret kan således utvidgas eller inskränkas på grund utav att en 

förpliktelse kan härledas från något av parternas åtaganden.145 Om till exempel en säljare utlo-

var en egenskap hos en viss egendom och detta löfte sedan inte lever upp till den utlovade 

egenskapen, kan skadeståndsansvar tolkas in i avtalet genom säljarens underförstådda garanti 

om egendomen.146  

 

Avvikelser från skadeståndslagens bestämmelser kan även ske när det inte föreligger ett avtal 

mellan parter i en skadeståndstvist. Skadeståndsrättsliga regler eller principer kan alltså bli 

tillämpliga i förhållanden som uppvisar kontraktsliknande drag, trots att det faktiskt inte före-

ligger ett avtal mellan parterna. Det sker således en analogisk tillämpning av kontraktsrättsliga 

skadeståndsregler.147  

 

Om en skadeståndssituation inte regleras uttryckligen i avtal, genom intolkning i ett avtal eller 

regleras av särskild lag, kan skadeståndslagen fortfarande åsidosättas genom tillämpning av 

särskilda skadeståndsrättsliga regler eller principer.  Skadeståndslagens reglering om att lagen 

ska åsidosättas för ”regler om skadestånd i avtalsförhållanden” innebär således att allmänna 

principer som varken framgår av avtal eller lagstiftning ska som huvudregel tillämpas. Dessa 

särskilda regler och principer har etablerats genom rättstillämpningen. En allmän kontrakts-

                                                 
144 Prop. 1972:5 s. 450. 
145 Prop. 1972:5 s. 450. 
146 Bengtsson, Ullman & Unger, 2013, s. 19. 
147 Prop. 1972:5 s. 448. 
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rättslig princip är till exempel att en kontraktspart gentemot sin medkontrahent har som huvud-

regel ansvar för vållande hos självständig kontraktsmedhjälpare som anlitats för att uppfylla 

förpliktelser enligt avtal.148  

 

3.3.2 Det kontraktuella skadeståndets ändamål  

Det kontraktsrättsliga skadeståndsansvaret fyller ett antal funktioner. Primärt har skadestånd i 

kontraktsförhållanden en preventiv och påtryckande funktion i och med att risken för skade-

ståndsansvar ska förmå parterna att uppfylla sina avtalsförpliktelser.149 Pacta sunt servanda ger 

uttryck för att ett avtalslöfte, det vill säga en förpliktelse enligt avtal, ska hållas. Primärt 

framträder principen vid en kontrahents krav på fullgörelse av avtalsprestation enligt avtalet. 

Sekundärt framträder den när medkontrahenten inte presterar enligt avtalsprestationen och 

principen får då en ekonomisk aspekt. Den skadelidande kontrahenten ska då försättas 

ekonomiskt i samma ställning som om avtalet hade uppfyllts avtalsenligt. 150  Pacta sunt 

servanda och principen om det positiva kontraktsintresset har således samband med varandra. 

Den skadelidande parten ska enligt det positiva kontraktsintresset tillerkännas ersättning som 

om avtalsförpliktelsen hade uppfyllts avtalsenligt.151 I och med detta har skadestånd även en 

ersättande, det vill säga en reparativ, funktion.152 Den skadelidande ska således i linje med 

principen om det positiva kontraktsintresset erhålla full ersättning, såvida han inte själv medver-

kat till den uppkomna skadan.153  

 

Skadeståndsanspråk mot en medkontrahents medkontrahent kan ibland fylla en påtryckande 

funktion om att denne ska fullgöra ett uppdrag enligt avtal. Dock går kravet oftare ut på att 

medkontrahentens medkontrahent ska betala skadestånd på utomobligatorisk grund.154  

 

3.4 Sammanfattning 

Skadeståndsrätten i utomobligatoriska och i kontraktuella förhållanden utgör ett gränsområde. 

Skadeståndsrätten inom de båda förhållandena utgår från att om en person eller ett företag 

orsakas skada, ska denne eller detta ersättas. Dock grundas skadeståndsansvaret på olika typ-

situationer. I de utomobligatoriska förhållandena har skada inträffat utanför ett kontrakts-

förhållande och i de kontraktuella förhållandena har skada inträffat i ett kontraktsförhållande. 

                                                 
148 Prop. 1972:5 s. 450-451. 
149 Hellner, Hager & Persson, 2011, s. 200-201.  
150 Taxell, 1993, s. 43. 
151 Ramberg & Ramberg, 2014, s. 215. 
152 Taxell, 1993, s. 43. 
153 Prop. 1972:5 s. 75 och Ramberg & Ramberg, 2014, s. 215. 
154 Hellner, Hager & Persson, 2011, s. 139. Jfr NJA 2001 s. 711.  
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Gränserna för skadeståndsansvar i utomobligatoriska och i kontraktuella förhållanden är dock 

flytande.155  

 

Ändamålen bakom det kontraktuella skadeståndsansvaret och det utomobligatoriska skade-

ståndsansvaret skiljer sig principiellt från varandra. Bakom det kontraktuella ansvaret framhålls 

den påtryckande och preventiva funktionen i och med att skadeståndsansvaret ska säkerställa 

fullgörandet av parters förpliktelser enligt ett avtal. Bakom det utomobligatoriska ansvaret 

framhålls istället den reparativa funktionen då en inträffad skada ska ekonomiskt repareras.156   

 

Det kontraktuella skadeståndet fyller dock, såsom i utomobligatoriska förhållanden, även en 

viss reparativ funktion. En skadelidande ska ersättas den skada han åsamkas. Det föreligger 

dock en grundläggande skillnad i den reparativa funktionen mellan ett kontraktuellt skadestånd 

och ett utomobligatoriskt skadestånd. Det utomobligatoriska skadeståndet ska försätta den 

skadelidande i samma ekonomiska läge som om skadan aldrig inträffat. Skadeståndet uppgår 

således som regel till skadans värde. Skadestånd i kontraktsförhållanden följer principen om 

det positiva kontraktsintresset, vilket innebär att den part som drabbas av sin medkontrahents 

avtalsbrott ska försättas i samma ekonomiska läge som om avtalet hade uppfyllts avtalsenligt. 

Detta skulle dock kunna ses som en uppfyllande funktion av avtalet och således inte som en 

reparation.157  

 

Den preventiva funktionen förekommer hos skadestånd i såväl utomobligatoriska som kon-

traktuella förhållanden. Av Strahls principbetänkande framgår det att det övergripandet syftet 

med den utomobligatoriska skadeståndsrätten var att det skulle utgöra en sanktion mot sådana 

handlingar som rättsordningen ville motverka. Skadeståndet skulle således verka som en pre-

ventiv funktion. Skadeståndslagens förarbeten framhåller dock skadereparationen och den 

riskfördelande funktionen, genom att kostnaderna för skadan kan flyttas över och pulvriseras, 

framför den preventiva funktionen. Detta på grund av det inte finns tillräcklig forskning 

huruvida skadeståndsrätten fyller en avskräckande och moralbilande funktion. Det framhålls 

dock i motiven att skadeståndet skulle kunna ha en preventiv effekt vid exempelvis skadefall 

som orsakats genom vårdslösa eller försumliga beteenden. Detta överensstämmer inte helt med 

Strahls tankegång om att skadestånd inte lär ha någon större påverkan vid förebyggandet av 

                                                 
155 Avsnitt 3.1.  
156 NJA 2014 s. 760 p. 6.  
157 Jmf avsnitt 3.2.2.1 och avsnitt 3.3.2. 
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skador när det handlar om oaktsamma beteenden. Det torde vara så att den preventiva funk-

tionen är av större vikt i kontraktuella förhållanden än i utomobligatoriska förhållanden. Den 

preventiva funktionen av ett kontraktuellt skadestånd är ett medel för att upprätthålla principen 

om att avtal ska hållas, det vill säga att risken för skadeståndsansvar verkar påtryckande. 

Utomobligatoriskt skadestånd kan betraktas som att det inte har ett direkt preventivt ändamål, 

utan istället har en eventuell preventiv effekt.158  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 Jmf avsnitt 3.2.2.2 och avsnitt 3.3.2. 
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4 Öppen väg för utomobligatoriska anspråk mot en 
medkontrahents medkontrahent  

I följande avsnitt kommer det att redogöras för förutsättningar för skadelidande A i det främre 

ledet av kontraktskedjan att rikta utomobligatoriska skadeståndsanspråk mot skadevållaren C 

i det bakre ledet av en kontraktskedja.  

 

4.1 Avtalsförhållandet mellan A och B hindrar inte A:s utomobligatoriska 
anspråk mot C   

Ett hopp i kontraktskedjan där talan fördes mot en medkontrahents medkontrahent förekom i 

NJA 1986 s. 712. Ett hamnbolag hade köpt en lastkran som senare kom att välta på grund av 

ett fel i överlastindikatorn i kranen. Hamnbolaget orsakades omfattande skador på grund av 

detta. Kranen välte på grund av att en komponent i överlastindikatorn var felaktig. Under-

leverantören hade monterat överlastindikatorn och sedan levererat denna till säljaren som sålde 

den vidare till hamnbolaget. Frågan i målet var om hamnbolaget kunde rikta utomobligatoriska 

anspråk mot säljarens underleverantör. Mellan hamnbolaget och säljaren förelåg det ett 

köpeavtal som innehöll ansvarsfriskrivningar159 för säljarens räkning. Det förelåg en belopps-

begränsning för eventuella skadeståndsanspråk i köpeavtalet och kostnaderna för de uppkomna 

skadorna övergick denna begränsning. 160  Underleverantören anförde att hamnbolaget var 

hänvisad till sin avtalspart, det vill säga säljaren, och att hamnbolaget därför inte hade rätt att 

framställa krav mot underleverantören. Underleverantören åberopade även i detta sammanhang 

att bolaget inte hade tillverkat den felaktiga komponenten utan att de hade förvärvat den från 

ett annat företag (en självständig företagare).  

 

Överlastindikatorn utgjorde enligt Högsta domstolen en väsentlig säkerhetsanordning i lastkra-

nen och domstolen konstaterade att felaktigheten i denna anordning hade inneburit en bety-

dande risk för person- och sakskador. Underleverantören ansågs ansvarig oavsett om kontrollen 

av överlastindikatorn ålegat denne själv eller tillverkaren av den felaktiga komponenten. Under-

leverantören var ansvarig för försummelse av den självständige företagaren. Skälet till att 

Högsta domstolen kom fram till att beställaren fick hoppa i kontraktskedjan och rikta utomob-

ligatoriska anspråk mot underleverantören är omdiskuterat i den juridiska litteraturen. En tolk-

ning är att det var på grund av risk för allvarliga säkerhetsbrister.161 En annan tolkning är att 

hamnbolagets (A:s) utomobligatoriska anspråk mot underleverantören (C) var självklar enligt 

                                                 
159 Fotnot 175 för innebörden av en ansvarsfriskrivning.  
160 Bengtsson, Ullman & Unger, 2013, s. 119.  
161 Degerfeldt, 2010, s. 9, NJA 2007 s. 758 på s. 11 och Ramberg & Ramberg, 2014, s. 238.  
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Högsta domstolen,162 och att situationen avseende indikatorn såsom en säkerhetsanordning med 

kvalificerad säkerhetsrisk inte ska utläsas som en förutsättning för framställan av utomobliga-

toriska skadeståndsanspråk. Denna eftersatta säkerhetsförpliktelse hade inget samband med 

rätten att kräva medkontrahentens medkontrahent på utomobligatoriskt skadestånd.  Säkerhets-

förpliktelsen var endast ett skäl för att underleverantören skulle ansvara även för tillverkaren 

av den felaktiga komponenten, det vill säga ansvara för underleverantörens självständige före-

tagares vållande.163   

 

NJA 1986 s. 712 öppnade för att det blev möjligt för en skadelidande att framställa skadestånds-

anspråk på utomobligatorisk grund mot en medkontrahents medkontrahent när alla parter ingick 

i en kontraktskedja.164 En kontraktskedja var således inget hinder mot att rikta ett utomobliga-

toriskt anspråk. Detta innebär alltså, att om inte A och B har avtalat om vad som ska gälla i 

skadefall mellan A och C, så medför inte avtalsförhållandet mellan A och B i sig att A inte kan 

rikta utomobligatoriska anspråk mot C.165  

 

I NJA 2009 s. 16 hade en bostadsrättsförening kontrakterat en entreprenör att utföra arbete på 

en fastighet avseende byte av vatten- och avloppsinstallationer. Entreprenören orsakade i sam-

band med utförandet av arbetet en vattenskada på en bostadsrätt i bostadsrättsföreningen genom 

vårdslöshet. Bostadsrättsinnehavaren till den skadade bostadsrätten ådrog sig kostnader för er-

sättningsboende på grund av den uppkomna skadan. Mellan bostadsrättsinnehavaren och 

bostadsrättsföreningen förelåg det ett nyttjanderättsförhållande och bostadsrättsföreningen 

hade ingått avtal med entreprenören. Frågan i målet var om bostadsrättsinnehavaren kunde rikta 

utomobligatoriskt skadeståndsanspråk mot entreprenören för kostnaderna för ersättnings-

boendet. Detta rörde således fråga om tredjemansskada, vilket innebär att annan än den skade-

lidande i kontraktsförhållandet orsakats ren förmögenhetsskada.   

 

Högsta domstolens ledamöter var skiljaktiga avseende avgörandets motivering. Emellertid blev 

konklusionen densamma. Högsta domstolen redogjorde för huruvida tredje man har rätt till 

skadestånd för ren förmögenhetsskada och om en bostadsrättsinnehavare, såsom en nyttjande-

rättsinnehavare, har rätt till ersättning för tredjemansskada. Högsta domstolen kom fram till att 

                                                 
162 Bengtsson, 2010, s. 754, som anför att detta kan utläsas bland annat genom att frågan om A kunde rikta 

utomobligatoriska anspråk mot C inte tagits upp i referatrubriken samt att Bengtssons tillägg inte var för egen 

del och därför kan antas överensstämma med resterande ledamöters inställning.  
163 Bengtsson, 2010, s. 754, som anför att Högsta domstolen i NJA 2007 s. 758 har tolkat NJA 1986 s. 712 fel i 

detta avseende, och Lindskog, 2010, s. 207.  
164 Bengtsson, Ullman & Unger, 2013, s. 120.  
165 Justitierådet Bertil Bengtssons tillägg i NJA 1986 s. 712 på s. 6 och Lindskog, 2010, s. 206-207.  
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det bland annat i enlighet med rättsutvecklingen förelåg skäl för att tillerkänna bostads-

rättsinnehavaren, i en ägarliknande ställning, ersättning från skadevållaren för de skador, som 

uppkommit i samband med arbetet i fastigheten. Högsta domstolen konstaterade vidare att 

bostadsrättsinnehavaren kunde enligt 7 kap. bostadsrättslagen (1991:614) erhålla viss ersättning 

av bostadsrättsföreningen på grund av bostadsrättsföreningens ansvar för bostadsrättens skick. 

Lagreglerna skulle dock inte hindra bostadsrättsinnehavaren att istället rikta utomobligatoriska 

skadeståndsanspråk mot entreprenören.  

 

Minoriteten166 ansåg att parterna A och B i en kontraktskedja kan avtala om att A inte på 

utomobligatorisk grund kan framställa krav mot C. En sådan begränsning behöver inte vara 

uttrycklig, utan kan även enligt allmänna avtalsrättsliga principer intolkas i avtalet. Begräns-

ningsvillkoret får för C särskild betydelse när A:s anspråk mot sin medkontrahent B begränsas 

av exempelvis beloppsbegränsningar eller att preskription av framställan av anspråk har inträtt. 

C skulle enligt allmänna principer om tredjemansavtal kunna få åberopa begränsningsvillkoret. 

Ett begränsningsvillkor kan även anses följa av avtalsförhållandet när det är fråga om ”kopplade 

avtalsrelationer”167. Avtalskonstruktionen eller avtalsarrangemanget får enligt minoriteten tolk-

ningsvis förstås på så sätt att A inte på utomobligatorisk grund kan rikta krav mot C, utan att A 

är begränsad till B. Minoriteten anförde vidare att i avsaknad av ett uttryckligt begräns-

ningsvillkor, och som inte heller låter sig intolkas i avtalet168, förutsätter en spärr eller en stängd 

väg för utomobligatoriska anspråk mot C – i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer – 

att B förutsatt att A:s skadeståndsrätt mot C varit avskuren och att A ska ha måst inse detta.169 

Det innebär att B ska ha haft ett särskilt intresse och för A ett synbart intresse av att en sådan 

begränsning ska ha förelegat.   

 

Vad som kan utläsas av avgörandet är att det i avtalsledet mellan bostadsrättsinnehavaren och 

bostadsrättsföreningen varken förelåg ett kontraktuellt begränsningsvillkor eller en kontrakts-

kedja med kopplade avtalsrelationer. Bostadsrättsföreningens avtal med entreprenören om ut-

förande av arbete hade inget samband med avtalsförhållandet mellan bostadsrättsföreningen 

och bostadsrättsinnehavaren. Det förelåg inte grund för att bostadsrättsinnehavaren skulle bli 

avskuren sin rätt att rikta skadeståndsanspråk på utomobligatorisk grund mot entreprenören på 

                                                 
166 Skiljaktig mening avseende motiveringen i avgörandet av justitierådet Stefan Lindskog med instämmande 

från justitierådet Gertrud Lennander.  
167 Avsnitt 2.5. 
168 Utgången i NJA 2007 s. 758.  
169 Jfr Bengtsson, 2004, s. 840.  
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grund av rättsförhållandet mellan bostadsrättsinnehavaren och bostadsrättsföreningen. För-

hållandet att bostadsrättsinnehavaren kunde enligt lag utfå ersättning av bostadsrättsföreningen 

hindrade inte det utomobligatoriska anspråket. Bostadsrättsinnehavaren intog en ägarliknande 

ställning avseende bostadsrätten och fick rikta skadeståndsanspråk på utomobligatorisk grund 

mot entreprenören.  

 

4.2 Sammanfattning 

Genom Högsta domstolens samtliga ovan redovisade avgöranden170  torde man inte kunna 

komma fram till någon enhetlig utgångspunkt avseende utomobligatoriska skadeståndsanspråk 

mot en medkontrahents medkontrahent. NJA 1986 s. 712 öppnade upp för möjligheten för A 

att rikta utomobligatoriska anspråk mot sin medkontrahent B:s medkontrahent C. Kontrakts-

kedjan var således inget hinder för sådana anspråk. A kunde rikta ett utomobligatoriskt krav 

mot C på grund av att C ansågs ansvarig för kontrollen av den felaktiga överlastindikatorn. 

Ansvaret låg på C oavsett om kontrollen ankom på denne eller på dennes självständige 

företagare (tillverkaren av den felaktiga komponenten i överlastindikatorn). Avgörandet torde 

kunna utläsas som att A som den skadelidande i regel bör kunna rikta utomobligatoriska anspråk 

mot C som skadevållare, om inget annat följer av avtalet mellan A och dennes avtalspart B.  

 

I NJA 2009 s. 16 fick A, med förbigående av B, rikta utomobligatoriska anspråk mot C. Av 

minoritetens motivering torde det utläsas att A i regel bör kunna rikta utomobligatoriska 

anspråk mot C, om inget annat följer av avtalet mellan A och B. Det kan påpekas att varken ett 

uttryckligt begränsningsvillkor mellan A och B eller en kontraktskedja med kopplade avtal där 

ett sådant begränsningsvillkor kunde tolkas in mellan A och B förelåg i förevarande fall.171 Om 

något av dem hade förelegat torde A inte haft rätt att rikta utomobligatoriska anspråk.  

 

Om A riktar krav på utomobligatorisk grund mot C uppstår därefter frågan om det utomobliga-

toriska anspråket kan träffas av kontraktuella ansvarsregler antingen mellan A och B eller 

mellan B och C. Ansvarsreglerna kan till exempel utgöras av bestämmelser om reklamation, 

preskription, ansvarsfriskrivningar eller ansvarsbegränsningar. Utgångspunkten torde vara att 

utomobligatoriska anspråk inte träffas av ansvarsreglerna. Men detta är en fråga om avtals-

tolkning och för det erfordras en helhetsbedömning av ett antal delar, exempelvis vad det för 

                                                 
170 NJA 1997 s. 44, NJA 1986 s. 712, NJA 2001 s. 711 och NJA 2009 s. 16.  
171 Bengtsson, Ullman & Unger, 2013, s. 124 och Lindskog, 2010, s. 205-207. 
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slags avtal, vad för typ av ansvarsregler och vad för syfte den utomobligatoriska grunden 

avser.172  

 

I nedan följande avsnitt 5 och 6 kommer det att redogöras för två rättsfall173 när utomob-

ligatoriska anspråk kan begränsas eller förhindras av kontraktuella villkor såsom preskription 

eller ansvarsbegränsningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 Lindskog, 2010, s. 208-209.  
173 NJA 2007 s. 758 och NJA 2014 s. 760.  
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5 Kontraktsrättsliga begränsningar av A:s utomobligato-
riska anspråk mot C genom intolkning i avtalsförhållan-
det mellan A och B 

I följande avsnitt kommer en genomgång ske av NJA 2007 s. 758 som behandlade frågan om 

en ansvarsbegränsning i ett avtal mellan en beställare och en entreprenör kunde verka till 

förmån för en underentreprenör som hade vållat skada på beställarens egendom och således 

kunde stänga vägen för beställarens utomobligatoriska skadeståndskrav mot underentre-

prenören. Det kommer även att diskuteras huruvida utgången i målet kan ha en allmängiltighet 

inom entreprenadbranschen avseende alternativa situationer.   

 

5.1 Ansvarsbegränsning i NJA 2007 s. 758 

I ett avtalsförhållande är det naturligt att parterna söker avvika från dispositiv rätt och förhindra 

eller begränsa ekonomiska risker som har med avtalet att göra.174 Parterna kan då utforma 

villkor om ansvarsbegränsningar,175 vilka innebär en begränsning av en parts ansvar genom att 

exempelvis fastställa en beloppsbegränsning av en parts eventuella skadeståndsansvar.176  

 

NJA 2007 s. 758 handlade om en kontraktskedja innefattande en beställare, en entreprenör och 

en underentreprenör. Beställaren avtalade med entreprenören om generalentreprenad och entre-

prenören avtalade i sin tur med underentreprenören om utförande av vatten- och avloppsarbete 

på entreprenaden enligt avtalet mellan beställaren och entreprenören. Det förelåg inget avtal 

mellan beställaren och underentreprenören. I såväl det främre ledet som i det bakre ledet av 

kontraktskedjan förelåg avtal på grundval av standardavtalet AB 92 som avtalsvillkor. Vatten-

skador uppkom på huvudsakligen annan egendom än entreprenaden. Vattenskadorna ansågs ha 

orsakats av underentreprenörens felaktiga utförande av vatten- och avloppsarbetet. I AB 92 

fanns det bland annat en beloppsmässig begränsning av ansvaret och som således var tillämplig 

mellan beställaren och entreprenören, respektive mellan entreprenören och underentreprenören. 

I och med ansvarsbegränsningen av entreprenörens ansvar önskade beställaren, genom förbi-

gående av entreprenören, rikta krav direkt mot underentreprenören. Beställaren ville således 

genom ett utomobligatoriskt skadeståndskrav utfå det som denne inte på grund av den avtalade 

ansvarsbegränsningen kunde erhålla genom en kontraktuell talan mot entreprenören.  

                                                 
174 Munukka, 2014, s. 171. 
175 En klausul om ansvarsbegränsningar är en form av friskrivning från ansvar, vilket innebär att en parts ansvar 

eller förpliktelser utesluts eller begränsas till skillnad från vad som annars skulle ha tillämpats enligt 

dispositiv rätt, Bernitz, 2013, s. 22 och Lundmark, 1996, s. 34. Ett av motiven bakom friskrivningsklausulen 

handlar således om att en part vill förhindra eller begränsa risken för att åläggas eventuella kostnader efter 

avtalsslutet, Lundmark, 1996, s. 77.  
176 SOU 1974:83 s. 174 och Bernitz, 2013, s. 22.  
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Huvudfrågan i målet var således om avtalskonstruktionen kunde resultera i att beställaren inte 

kunde framställa utomobligatoriskt anspråk mot underentreprenören. Det ansågs ostridigt av 

Högsta domstolen att skadorna uppkommit på grund av underentreprenörens vårdslöshet vid 

utförande av sitt uppdrag. Högsta domstolen konstaterade huvudregeln i svensk rätt, nämligen 

att en part inte kan rikta kontraktuella skadeståndskrav mot sin medkontrahents medkontrahent. 

Högsta domstolen konstaterade vidare att den utomobligatoriska skadeståndsregeln i 2 kap. 1 § 

skadeståndslagen, det vill säga culparegeln, medför skadeståndsskyldighet för den som vållat 

person- och sakskada även enligt 1 kap. 1 § skadeståndslagen i kontraktuella förhållanden. 

Detta under förutsättning i enlighet med 1 kap. 1 § skadeståndslagen att avtalen mellan bestäl-

laren och entreprenören respektive entreprenören och underentreprenören inte föranledde något 

annat.  

 

Högsta domstolen konstaterade att ansvarsbegränsningarna ”gäller till förmån för entreprenö-

ren också när denne ansvarar för en underentreprenörs vårdslöshet”. Högsta domstolen anförde 

att beställaren hade varit bunden av ansvarsbegränsningarna i det fall entreprenören hade utfört 

arbetet själv och inte hade kontrakterat underentreprenören för arbetet. Ansvarsbegränsning-

arna kunde således anses ha accepterats av beställaren oavsett om det var entreprenören eller 

underentreprenören som hade utfört arbetet. Beställaren skulle således inte komma i bättre läge 

på grund av att entreprenören anlitat underentreprenören. Högsta domstolen uttalade vidare att 

ansvarsbegränsningarna i avtalet mellan entreprenören och underentreprenören ”principiellt 

inte binder beställaren”. Underentreprenören skulle således inte kunna mot beställaren åberopa 

ansvarsbegränsningar mellan entreprenören och underentreprenören. För att beställaren ska 

vara bunden av ansvarsbegränsningen förutsätts således att avtalsvillkoret föreligger i dennes 

avtalsförhållande med entreprenören.177  

 

Högsta domstolen kom fram till att en hänvisning till AB 92 i avtal mellan beställaren och 

entreprenören medförde att beställaren inte hade rätt att på utomobligatorisk grund framställa 

ersättningskrav mot underentreprenören.178 Beställaren var tvungen att hålla sig till entreprenö-

                                                 
177 Munukka, 2015-16, s. 418.  
178 Jmf NJA 1949 s. 289 där Högsta domstolen likaså fastslog att A inte på utomobligatorisk grund kunde rikta 

krav mot C på grund av en ansvarsbegränsning i avtalsförhållandet mellan A och B.  
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ren. En begränsning av beställarens rätt att rikta utomobligatoriska krav mot underentreprenö-

ren lät sig således tolkas in i avtalsförhållandet mellan beställaren och entreprenören.179 An-

svarsbegränsningen i avtalet mellan beställaren och entreprenören stängde således vägen för 

beställarens utomobligatoriska anspråk mot underentreprenören.180 Högsta domstolen diskute-

rade emellertid att beställarens utomobligatoriska anspråk mot underentreprenören dock skulle 

kunna berättigas om entreprenören är insolvent. Denna situation var dock inte ifråga i målet.  

 

Högsta domstolen framförde vidare en reservation om att utomobligatoriska anspråk får fram-

ställas av beställaren mot underentreprenören i situationer när underentreprenören har 

beställaren som skyddsobjekt och har åsidosatt en särskild säkerhetsförpliktelse181 samt när un-

derentreprenören orsakat skada uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet varvid ansvarsbe-

gränsningarna i AB 92 inte är tillämpbara. En slutsats av reservationen torde kunna bli att vid 

oaktsamhet som inte är av grov karaktär är det inte möjligt att rikta utomobligatoriska skade-

ståndsanspråk i och med att ansvarsbegränsningarna i AB 92 då ska tillämpas. Högsta domsto-

len refererade till ansvarsbegränsningarna i AB 92 som anger att ansvarsbegränsningarna inte 

är tillämpliga när part orsakat skada på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet. Högsta domsto-

len konstaterade att detta gäller såväl entreprenören som underentreprenören. Slutsatsen som 

kan dras av NJA 2007 s. 758 är att A inte på utomobligatorisk grund kan rikta anspråk mot C 

när AB 92 föreligger mellan A och B.  

 

5.1.1 Allmän princip om att friskrivning från grov vårdslöshet och uppsåtligt 
handlande inte är acceptabelt 

Situationen att ansvarsbegränsningarna i AB 92 inte skulle ha tillämpats om underentreprenö-

ren orsakat skada uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet överensstämmer med den kontrak-

tuella principen att friskrivning från skadeståndsskyldighet inte är accepterat när den skade-

ståndsskyldige orsakat skada uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.182 

 

Principen om att friskrivning från ansvar för skada vid uppsåtligt handlande eller vid grov 

vårdslöshet har även behandlats i NJA 1998 s. 390, där en person hade skickat diamanter i en 

försäkrad postförsändelse. Diamanterna blev stulna av Postens anställda och Posten hade enligt 

                                                 
179 Lindskog, 2010, s. 206.  
180 Munukka, 2014, s. 183, ställer sig frågan om det avgörande för ansvarsbegränsningens avskärande verkan 

handlar om endast ansvarsbegränsningens existens, eller om det är ett lämpligt tillvägagångssätt i 

entreprenadbranschen eller om ansvarsbegränsningen ska verka som hinder uppställt av avtalspartens 

medkontrahent. Munukkas – intressanta – frågeställning kommer att lämnas här därhän då det inte faller 

inom ramen för uppsatsens omfattning.  
181 Fotnot 163 om att detta torde grundas på en feltolkning av NJA 1986 s. 712.  
182 Hellner, Hager & Persson, 2011, s. 242.  
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befordringsvillkor en friskrivning avseende ansvarsbegränsning, närmare bestämt att vid utbe-

talning av ersättning skulle en beloppsbegränsning om 10 000 kr gälla. Posten åberopade att 

deras principalansvar enligt 3 kap. 1 § skadeståndslagen var begränsat av denna ansvarsbe-

gränsning. Motparten hävdade dock att Posten inte kunde friskriva sig från ansvar för sina 

anställdas brottsliga handlande. Högsta domstolen kom fram till att friskrivningen inte var giltig 

då skadan hade förorsakats av Postens anställdas uppsåtliga handlande. Högsta domstolen 

diskuterade dock att friskrivning från grov vårdslöshet skulle kunna vara tillåten under vissa 

försäkrings- och kanaliseringssynpunkter. Majoriteten diskuterade att om den skadelidande 

innehar en försäkring som skadan täcks av skulle det kunna finnas skäl till att en 

ansvarsfriskrivning, som i andra fall inte var godtagbar, skulle accepteras. Minoriteten 

diskuterade riskfördelning av förlusten som skäl för avsteg från principen om ansvar vid grov 

vårdslöshet. Minoriteten ansåg att avsteg skulle kunna ske genom en helhetsbedömning av 

parternas åtaganden och möjligheter att undvika skador eller genom att förlusten täcks av 

exempelvis en försäkring. Enligt Högsta domstolen förelåg det dock övervägande skäl för 

tillämpning av principen om ansvar vid grov vårdslöshet och beloppsbegränsningen var således 

inte giltig.  

 

5.2 Allmängiltighet av NJA 2007 s. 758?  

I och med att domskälen och domslutet i NJA 2007 s. 758 endast behandlar AB 92 torde 

utgången endast kunna tillämpas inom entreprenadbranschen. I och med att AB 92 innehåller 

regler och principer som överensstämmer med andra standardavtal inom den så kallade ”AB-

familjen” torde avgörandet kunna få rättsverkan för dessa avtal. Avgörandet torde inte få någon 

direkt rättsverkan på standardavtal utanför ”AB-familjen”.183 Entreprenadavtalet som sådant 

anses skapa ett ”särskilt ansvarssystem”, vilket kan resultera i tveksamhet om exempelvis 

resonemang som avser ansvarsfrågor i entreprenadbranschen kan tillämpas avseende andra 

avtalstyper.184  

 

Slutsatsen i NJA 2007 s. 758 att A inte på utomobligatorisk grund kunde rikta anspråk mot C 

när AB 92 förelåg mellan A och B kan motsatsvis innebära att utgången skulle ha blivit 

annorlunda om A och B inte avtalat om AB 92. En kontraktskedja med parterna A, B och C 

(om inte ännu fler aktörer) är vanlig vid entreprenadarbeten. A kan för C (och tvärtom) vara en 

okänd part. Inom entreprenadbranschen, närmast vid mindre entreprenadarbeten, torde det 

                                                 
183 Bengtsson, Ullman & Unger, 2013, s. 123. Jfr Högsta domstolens uttalande i NJA 2014 s. 760 p. 11 att NJA 

2007 s. 758 ”ger begränsad vägledning för andra kontraktskedjor”.  
184 Bengtsson, 2010, s. 754 och Bengtsson, 2004, s. 840-841.   
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förekomma att parterna inte ingår avtal om att tillämpa AB 92 eller annat avtal inom AB-

familjen.  När A och B inte har avtalat om tillämpa AB 92 eller annat avtal inom AB-familjen 

torde inte A vara förhindrad att rikta utomobligatoriska anspråk mot C. Det spelar ingen roll 

om B och C har avtalat om att tillämpa AB 92 i avtalet mellan dem i och med att ansvars-

villkoren inte binder A.185 B och C kan inte avtala om negativa avtalsverkningar för A.  

 

Högsta domstolen diskuterade inte i NJA 2007 s. 758 om det var av någon betydelse huruvida 

AB 92 förelåg inte bara i avtalsförhållandet mellan A och B utan även mellan B och C. I och 

med att ansvarsbegränsningen mellan A och B ansågs intolkas vara till förmån även för C, torde 

Högsta domstolen ha bedömt det tillräckligt att AB 92 förelåg mellan A och B för att det skulle 

kunna få verkan för C. Emellertid ger kontraktskedjan uttryck för att vara kopplade standard-

avtal. Om A har erforderlig insikt i att samma standardavtal och ansvarsbegränsning föreligger 

mellan båda avtalsleden skulle det kunna resultera i att A:s utomobligatoriska anspråk mot C 

begränsas på grund av ansvarsbegränsningen. Insikten grundas i att A antingen vet om att 

kontraktskedjan ska bestå av kopplade standardavtal eller att standardavtalet är så allmänt 

etablerat inom viss bransch (i detta fall entreprenadbranschen) att användandet av standard-

avtalet i andra ledet framstår som logiskt och sannolikt.186  

 

5.3 Sammanfattning 

Slutsatsen som kan dras av NJA 2007 s. 758 är att A inte på utomobligatorisk grund kan rikta 

anspråk mot C när AB 92 eller annat avtal inom AB-familjen föreligger mellan A och B. A ska 

inte genom att rikta skadeståndsanspråk på utomobligatoriskt grund komma i bättre läge än vad 

som hade kunnat uppnås genom en kontraktuell talan. Om B hade utfört arbetet själv och skada 

hade inträffat hade ansvarsbegränsningen i avtalet mellan A och B träffat A:s kontraktuella 

skadeståndsanspråk mot B. A ansågs av Högsta domstolen ha accepterat ansvarsbegränsningen 

oavsett om den var till förmån för B eller C. I och med detta lät sig begränsningen i avtals-

förhållandet mellan A och B intolkas att även omfatta det utomobligatoriska förhållandet 

mellan A och C. Förutsättningen härför är, som nämnts, att ansvarsbegränsningen föreligger i 

avtalsförhållandet mellan A och B. Målet utmynnar alltså i att A måste hålla sig till B när AB 

92 föreligger mellan parterna. Om kontraktskedjan kan anses utgöras av kopplade standardavtal 

kan det också få effekten att A:s utomobligatoriska anspråk mot C begränsas. 

 

                                                 
185 NJA 2007 s. 758 på s. 12. 
186 Avsnitt 2.5.  
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Det bör påpekas att i NJA 2007 s. 758 var skadan orsakad på grund av normal grad av 

vårdslöshet. Om underentreprenören C hade orsakat skada genom grov vårdslöshet eller genom 

uppsåtligt handlande hade ansvarsbegränsningarna i AB 92, i enlighet med den allmänna 

principen om att friskrivning från sådant ansvar inte är acceptabelt, inte varit gällande.187 C 

hade i sådant fall ansvarat mot A på utomobligatorisk grund. Det förefaller även vara så att C 

ansvarar mot A, om inte A och B har avtalat om AB 92 eller något annat avtal inom AB-

familjen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
187 Avsnitt 6.1.2 för vidare diskussion.  
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6 Tillämpning av B och C:s kontraktuella villkor vid 
obligationsrättslig kommission på A:s utomobliga-
toriska anspråk 

I följande avsnitt kommer det att redogöras för när ett kontraktsrättsligt villkor om preskription 

träffar ett utomobligatoriskt skadeståndsanspråk genom att uppdragsförhållandet mellan A och 

B liknar ett kommissionsförhållande.  Det kommer även att diskuteras huruvida obligations-

rättslig kommission kan ha allmängiltighet för andra uppdragsförhållanden än det som var 

aktuellt i NJA 2014 s. 760.   

 

6.1 Kontraktuell preskription i NJA 2014 s. 760  

Preskription avser att en förpliktelse upphör efter att en lagbestämd tidsfrist löpt ut utan att en 

borgenär framställt anspråk mot en gäldenär. 188  Preskription innebär att en preskriberad 

förpliktelse inte längre kan göras gällande om inte borgenären framställer anspråk mot 

gäldenären före det att den på förhand bestämda preskriptionstiden löpt ut. Preskriptionsreg-

lerna kan delas upp i två delar, dels allmän preskription och dels specialpreskription.189 Regler 

om allmän preskription återfinns i preskriptionslagen och regler för specialpreskription 

återfinns i speciallagstiftning190. Även enskilda avtal kan ingås med preskriptionsvillkor.191 En 

avtalad preskriptionsbestämmelse torde jämställas med en specialpreskriptionsbestämmelse.192    

 

Efter att en fordran har preskriberats kan inte en borgenär ”tvinga fram fullgörelse genom att 

utverka dom eller verkställighet utan gäldenärens medgivande”193. En fordran preskriberas 

enligt 2 § 1 st. preskriptionslagen tio år efter dess tillkomst, om inte preskriptionen avbryts 

dessförinnan. Utgångspunkten för preskriptionstiden är således dagen från fordringens till-

komst.194 De rättsfakta som grundar en fordran behöver inte inträffa vid samma tillfälle. En 

fordran kan ha tillkommit innan det konstateras huruvida en betalningsskyldighet föreligger 

eller inte.195 Beträffande skadeståndsanspråk som grundas på utomobligatoriska regler anses 

                                                 
188 Mellqvist & Persson, 2015, s. 91.  
189 Lindskog, 2011, s. 32-34.  
190 Till exempel 18 kap. 9 § handelsbalken (1736:1232) som föreskriver en korttidspreskription om ett år 

angående sysslomannaansvar och 32 § köplagen (1990:931) som anger att preskription inträder om en köpare 

inte reklamerar en felaktig vara inom två år från mottagandet av varan.   
191 Mellqvist & Persson, 2015, s. 91, anför att avtalad preskription kan benämnas som preklusion, vilket avser att 

efter utgången av en tidsfrist enligt avtal eller myndighet kan inte en borgenär rikta anspråk mot en gäldenär.  
192 Lindskog, 2011, s. 132.  
193 Prop. 1979/80:119 s. 72.  
194 Prop. 1979/80:119 s. 22.  
195 Lindskog, 2011, s. 385.  
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fordringen ha tillkommit när den skadegörande handlingen företagits.196 Detta gäller även i ett 

avtalsförhållande när anspråket uppstår på utomobligatorisk grund och inte har något samband 

med avtalsförhållandet ifråga.197 En fordran som grundas på ett avtal anses normalt tillkommen 

vid avtalets ingående,198 det vill säga vid undertecknandet av avtalet.199 Detsamma gäller även 

gällande skadestånd på grund av förpliktelse enligt avtal.200 Om ett anspråk föreligger på grund 

av avtal ska preskriptionstiden löpa från avtalets ingående även om en rättsstridig handling 

utgör en erforderlig förutsättning för anspråkets tillkomst.201  

 

I NJA 2014 s. 760 behandlades frågan om betydelsen av en preskriptionsbestämmelse i en kon-

traktskedja. Fallet handlade om att Pharmacia AB (hädanefter ”Pharmacia”) hade ingått avtal 

med Air Cargo Express AB (hädanefter ”ACE”) om transporter till köpare i andra länder av 

läkemedel. Mellan parterna tillämpades standardavtalet NSAB 85202. ACE kontrakterade i sin 

tur Cargo Center Sweden AB och Cargo Center Sweden KB (hädanefter gemensamt ”Cargo 

Center”) för terminalhanteringen på Arlanda av ovan nämnda läkemedel. Även i förhållandet 

mellan dem tillämpades NSAB 85. Mellan Pharmacia och Cargo Center fanns det således inget 

avtalsförhållande.  

 

Det uppdagades efter en tid att det hade stulits läkemedel ur Pharmacias försändelser. Anställda 

hos Cargo Center hade tillgripit dessa läkemedel under terminalhanteringen och dömdes för 

grov stöld och förpliktigades att utge skadestånd till Pharmacias försäkringsbolag som hade 

utgett försäkringsersättning till Pharmacia. Försäkringsbolagen riktade sedan skadeståndsan-

språk regressvis mot Cargo Center på utomobligatorisk grund. Försäkringsbolagen anförde att 

Cargo Center hade principalansvar enligt 3 kap. 1 § skadeståndslagen för de anställda som stulit 

läkemedlen. Cargo Center bestred ersättningsskyldigheten och hävdade att deras ansvar var 

kontraktsrättsligt och inte utomobligatoriskt. Cargo Center hävdade vidare att kontraktsrättsligt 

ansvar skulle medföra att ersättningsskyldigheten skulle regleras av standardavtalet NSAB 85, 

                                                 
196 Lindskog, 2011, s. 403 samt Jacobson, 2005, s. 497, som använder uttrycket ”den skadegörande handlingen” i 

enlighet med prop. 1979/80:119 s. 39 och s. 89, Karlgren, 1972, s. 208, Rodhe, 1956, s. 666 och Hellner & 

Radetzki, 2014, s. 401.  
197 Lindskog, 2011, s. 413. 
198 Prop. 1979/80:119 s. 39 och s. 89. 
199 Lindskog, 2011, s. 391 och s. 393 samt Jacobson, 2005, s. 339. 
200 Lindskog, 2011, s. 395. 
201 Lindskog, 2011, s. 412.  
202 Avsnitt 2.5.  
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och således inte kunna kringgås på utomobligatorisk grund. I NSAB 85 förelåg ansvarsbegräns-

ningar och en preskriptionsbestämmelse gällande eventuella skadeståndsanspråk. Preskript-

ionsbestämmelsen i 29 § hade följande lydelse.  

 

”Talan mot speditören skall – vid äventyr av talans förlust – väckas inom ett år.  

Tiden skall räknas  

a. vid misstag av eller skada på gods från dagen då godset utlämnades till motta-

garen, 

b. vid dröjsmål, förlust av hel sändning eller annan skada från den tidpunkt då 

dröjsmålet, förlusten eller annan skada tidigast hade kunnat konstateras.”  

 

Standardavtalets regler om ansvarsbegränsningar i 4 § NSAB 85 kunde Cargo Center inte 

åberopa eftersom skadan hade orsakats genom stölder av läkemedlen. Fråga uppkom då om 

preskriptionsbestämmelsen kunde stänga vägen för det utomobligatoriska anspråket eller om 

preskriptionen omfattades av undantagsregeln i 4 § 2 st. NSAB 85 som hade följande lydelse. 

 

”Har speditören, eller någon för vilken han svarar, vållat skada, förlust eller skada 

med uppsåt, kan han inte åberopa reglerna i dessa bestämmelser, som utesluter eller 

begränsar hans ansvar eller som ändrar bevisbördan, försåvitt inte annat framgår av 

§ 22.”  

 

Cargo Center åberopade preskriptionsbestämmelsen i avtalet mellan dem och ACE för att 

undgå det utomobligatoriska anspråket från Pharmacia. Pharmacia anförde att det inte var möj-

ligt att åberopa en avtalad preskription när ansvar grundades på skada som orsakats av 

uppsåtligt handlade, det vill säga de anställdas stöld av läkemedlen.  

 

En fråga i målet var således om den skadelidande kunde på utomobligatorisk skadestånds-

rättslig grund rikta krav mot sin medkontrahents medkontrahent som orsakat sakskada genom 

vårdslöshet eller uppsåt, i det här fallet de anställdas stöld. En av de mest betydelsefulla 

frågorna i målet avsåg betydelsen av preskriptionsbestämmelsen i 29 § NSAB 85 och om den 

skadelidandes utomobligatoriska anspråk mot skadevållaren kunde förhindras eller begränsas 

av denna kontraktuella preskriptionsbestämmelse.  

 

Högsta domstolen gick inledningsvis igenom skadeståndslagens räckvidd. Den som med uppsåt 

eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ersätta 
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denna skada. En arbetsgivare ska enligt 3 kap. 1 § skadeståndslagen ersätta person- eller sak-

skada som en arbetstagare vållar i tjänst genom fel eller försummelse. Det utomobligatoriska 

skadeståndsansvaret förutsätter således normalt att skadan uppkommit på grund av uppsåt eller 

vårdslöshet. Det utomobligatoriska skadeståndsansvaret ska tillämpas i den mån inte kontrak-

tuella regler eller principer eller skadeståndsregler i speciallagstiftning föranleder något annat. 

Det utomobligatoriska skadeståndsansvaret har därmed enligt Högsta domstolen generell 

giltighet.  

 

Högsta domstolen konstaterade att parterna A och B kan i ett avtal reglera att A inte ska ha 

möjlighet att rikta utomobligatoriska anspråk mot C. För att detta ska gälla till förmån för C 

krävs det att parterna åsyftat att den skadelidande parten inte ska kunna rikta sådana anspråk 

mot C.203 Högsta domstolen kom dock fram till att det i förevarande fall var en tolkningsfråga 

om ett sådant avtalsvillkor förelåg eller inte. Högsta domstolen anförde vidare att NJA 2007 s. 

758 endast hade en begränsad vägledning för detta fall. Denna begränsade vägledning berodde 

på att avgörandet handlade om förhållandena vid entreprenad och att det därigenom endast fick 

prejudikatvärde för detta speciella område.  

 

Högsta domstolen gick vidare med att fastställa att om en part i det främre ledet av en 

kontraktskedja har åsamkats sakskada av en part i det bakre ledet på grund av vårdslöshet eller 

uppsåt, kan det främre ledet rikta skadeståndskrav på utomobligatorisk grund mot det bakre 

ledet. Detta dock under förutsättning att inte ett avtal eller en särskild rättsregel föranleder något 

annat. Efter fastställandet diskuterade Högsta domstolen uppdragsförhållandena i målet och om 

det utomobligatoriska anspråket kunde begränsas på grund av avtal.  

 

Högsta domstolen konstaterade att NSAB 85 innehåller bestämmelser om utförande av trans-

portuppdrag och att en transportör antingen har ett förmedlaransvar eller fraktföraransvar. Om 

en transportör har ett förmedlaransvar, till skillnad från ett fraktföraransvar, ansvarar inte 

transportören för tredje mans åtgärder eller underlåtenhet kopplade till uppdraget i fråga. 

Högsta domstolen kom fram till att ACE hade ett förmedlaransvar. ACE hade ingått avtal med 

Cargo Center i eget namn för Pharmacias räkning. I och med det kunde transportuppdraget 

betraktas som en ”särskild form av kommission”.  

 

                                                 
203 Avsnitt 2.4. 
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Kommissionslagen anses ge uttryck för allmänna rättsprinciper i uppdragsförhållanden och ger 

därav möjlighet att tillämpa lagen analogt för uppdragsförhållanden när någon har åtagit sig att 

för annans räkning utföra rättshandlingar som inte omfattas av lagens tillämpningsområde. 

Huruvida kommissionslagen kan tillämpas analogt får prövas i det enskilda fallet genom rätts-

tillämpningen.204 Högsta domstolen anförde att syftet med kommissionsavtalet är att kommiss-

ionären i eget namn ska ingå avtal med tredje man för kommittentens räkning. Vid kommission 

föreligger det således ett avtalsförhållande mellan kommissionären och tredje man. Kommit-

tenten står utanför detta avtal. Högsta domstolen framhöll att om kommittenten förvärvar en 

rättighet enligt avtalet mellan kommissionären och tredje man, ska kommittenten inte komma i 

bättre rätt än överlåtaren. Högsta domstolen anförde vidare att med tillämpning av allmänna 

kommissionsrättsliga principer ska frågan huruvida kommittentens utomobligatoriska skade-

ståndsanspråk mot tredje man är kontraktuellt begränsat, bedömas som om det var kommitten-

ten själv, och inte kommissionären, som var bunden av avtalet med tredje man. Kommittenten 

ska således inte komma i bättre rätt mot tredje man på utomobligatorisk grund, än om kommit-

tenten skulle ingått avtalet själv med den tredje mannen.   

 

Frågan huruvida Pharmacias skadeståndsanspråk var kontraktuellt begränsat skulle därmed be-

dömas utifrån NSAB 85 som ACE för Pharmacias räkning hade ingått med Cargo Center. Mot 

bakgrund av detta och det ovan anförda kom Högsta domstolen fram till att i enlighet med 

kommissionsrättsliga principer saknade Pharmacia möjlighet att på utomobligatorisk grund 

framställa skadeståndsanspråk mot Cargo Center enligt andra villkor än vad NSAB 85 föran-

ledde. Talan hade anhängiggjorts ca fem år efter konstaterandet av skadan, vilket innebar att 

talan var preskriberad enligt NSAB 85.  

 

6.1.1 Utgör preskription en ”begränsning” av skadeståndsansvar? 

Avtalad preskription är ett exempel på ett villkor som förhindrar kontraktsrättsliga anspråk, 

vilket innebär att en parts ansvar för exempelvis en eventuell uppkommen skada förhindras 

genom att den skadelidande måste framställa anspråk för denna skada inom en i förväg bestämd 

tid.  

 

En av frågorna i NJA 2014 s. 760 handlade om huruvida preskriptionsbestämmelsen skulle 

anses gå in under undantagsregeln i 4 § 2 st. NSAB 85. Om preskription hade ansetts utgöra en 

begränsning av en parts ansvar hade nämnda undantagsregel inneburit att preskriptionen hade 

                                                 
204 Prop. 2008/09:88 s. 89.  
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åsidosatts och därigenom hade inte Pharmacias utomobligatoriska anspråk mot Cargo Center 

förhindrats. Standardvillkoret angav att den som vållat skada genom uppsåtligt handlande inte 

kunde åberopa bestämmelser ”som utesluter eller begränsar hans ansvar”. Högsta domstolen 

anförde att ansvarsbegränsningarna som 4 § NSAB 85 tar sikte på, utöver kontraktuella förhål-

landen, även var indirekt tillämpliga på utomobligatoriska förhållanden. Det framkom ingen 

motivering avseende på vilket sätt villkoret indirekt gav uttryck för detta, men en förklaring till 

detta skulle kunna vara att avtalsvillkoret tar sikte på verkan av uppsåtligt handlande, vilket 

ligger nära kopplat till utomobligatoriskt ansvar.205 Högsta domstolen anförde vidare att pre-

skriptionsbestämmelsen om ett år i 29 § NSAB 85 inte begränsar ansvaret utan bestämmer 

endast en tidsgräns för när anspråk inte längre kan göras gällande.206 Därav medförde inte 4 § 

2 st. NSAB 85 att preskriptionsbestämmelsen skulle åsidosättas.207  

 

Det har påpekats att preskription ”in dubio inte utgör påföljd”208, till skillnad från ansvarsbe-

gränsningsbestämmelser som tar sikte på begränsning av påföljder. Preskription begränsar inte 

en parts ansvar utan är endast ett avtalsvillkor som stadgar när talan senast ska väckas. En parts 

ansvar gäller således framtill att möjligheten för väckande av talan har gått förlorad på grund 

av att preskriptionen löpt ut. Preskriptionsbestämmelsen är således kopplad till väckande av 

talan och utgör därav inte en ansvarsbegränsning.   

 

I och med att preskription inte är en ansvarsbegränsning uppkommer frågan om och hur ut-

gången i NJA 2014 s. 760 påverkats av detta. I målet blev A bunden av preskriptionsbestäm-

melsen mellan B och C och A:s utomobligatoriska anspråk mot C var således preskriberat. Vad 

som eventuellt hade gällt i målet om frågan handlade om en ansvarsbegränsning istället för 

preskription kommer nedan att diskuteras.   

 

                                                 
205 Munukka, 2015-16, s. 422.  
206 Jfr dock Johansson, 2015-16, s. 53, som till skillnad från Högsta domstolen anser att man torde kunna som 

utgångspunkt inkludera ”begränsningar i ansvarstid” i kategorin ansvarsbegränsningar.   
207 Högsta domstolens resonemang skulle dock kunna ifrågasättas till viss del. Om till exempel preskriptions-

bestämmelsen inte endast skulle utläsas enligt ordalydelsen utan även med beaktande av ändamålet med 

bestämmelsen skulle eventuellt ett sådant resonemang blivit annorlunda. Om preskriptionsbestämmelsen kan 

anses var utformad som en ansvarsbegränsning och syftar till att begränsa ansvaret om eventuell skade-

ståndsskyldighet i tid, torde bestämmelsen eventuellt kunna ses som en ansvarsbegränsning. Se även ovan 

fotnot 206 för jämförelse.  
208 Lindskog, 2011, s. 217. 
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6.1.2 Ingen allmän princip om att en preskriptionsbestämmelse ska avbrytas 
när skada orsakats av otillbörligt handlande 

Högsta domstolen konstaterade att det inte kan anses vara en allmän rättsprincip att avtalad 

korttidspreskription ska avbrytas på grund av otillbörligt handlande, samt att det i förevarande 

fall inte förelåg någon anledning att döma i riktning av en sådan princip.209 Däremot föreligger 

det en allmän princip om att en part inte kan friskriva sig från ansvar vid grov vårdslöshet eller 

vid uppsåtligt handlande.210 Om NJA 2014 s. 760 istället hade avsett frågan om betydelsen av 

en ansvarsbegränsning hade ansvarsbegränsningen enligt 4 § 2 st. NSAB 85 inte varit tillämp-

bar i och med att friskrivning faller bort vid uppsåtligt handlande eller vid grov vårdslöshet. A 

torde i sådant fall kunnat rikta utomobligatoriska anspråk mot C och som då inte hindras av 

någon ansvarsbegränsning.  

 

6.1.3 Obligationsrättslig kommission eller kopplade standardavtal  

Kommissionslagen är enligt lagens 1 § 1 st. endast tillämplig på kommissionsavtal som innebär 

att kommissionären i eget namn ingår avtal med tredje man om köp eller försäljning av lös 

egendom för kommittentens räkning. Kommissionslagen delar upp kommissionsförhållandet i 

handelskommission och civil kommission. Handelskommission föreligger när kommissionären 

verkar inom området för sin näringsverksamhet och civil kommission föreligger vid alla andra 

avtal.211 Fordringar som uppkommit på grund av ett kommissionsavtal avseende preskription 

(och som inte regleras genom avtalet) regleras enligt 47 § kommissionslagen av preskriptions-

lagen.   

 

Utgångspunkten är att tredje man enligt 24 § 1 st. kommissionslagen inte har någon kontraktuell 

rätt att med stöd av avtalet med kommissionären rikta anspråk mot kommittenten. Om tredje 

man är en konsument gäller dock undantaget i 25 § kommissionslagen med stöd av 46 § 1 st. 

konsumentköplagen att tredje man kan rikta anspråk avseende fel i köpt vara mot kommittenten 

under förutsättning att kommissionären är antingen på obestånd, har avslutat sin verksamhet 

eller inte kan anträffas.212 Kommittenten kan enligt 27 § 1 st. kommissionslagen ta över anspråk 

från kommissionären mot tredje man. I fråga om handelskommission får dock kommittenten 

rikta anspråk mot tredje man om denne är sen med leverans eller betalning.   

 

                                                 
209 Högsta domstolen angav ingen motivering till hur de kom fram till detta.  
210 Hellner, Hager & Persson, 2011, s. 242, Bernitz, 2013, s. 103 och Lundmark, 1996, s. 133. NJA 1992 s. 130 

fastslår denna princip. 
211 Persson & Saf, 2015, s. 56. 
212 Persson & Saf, 2015, s. 68. 
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Den upphävda 56 § kommissionslagen från år 1914 stadgade som huvudregel att en kommiss-

ionär i avtal med tredje man blev endast förpliktigad och berättigad till denne. Tredje man för-

värvade således inte någon rätt mot kommittenten utan kunde endast rikta eventuella anspråk 

mot kommissionären. Tredje man och kommissionären var således varandras medkontrahen-

ter.213 Det stadgades dock ett undantag från huvudregeln i 56 a § kommissionslagen från år 

1914 som hade anpassats till 46 § konsumentköplagen som föreskrev att en konsument under 

vissa förutsättningar kunde rikta anspråk mot tidigare led. Undantaget i 56 a § kommissionsla-

gen föreskrev således att en tredje man, såsom en konsument som hade köpt en felaktig vara 

från en kommissionär, kunde rikta samma anspråk mot kommittenten som tredje man skulle 

kunnat rikta mot kommissionären med stöd av 46 § konsumentköplagen.214  

 

Uppdragsförhållanden som medför att en mellanman215 för en huvudmans räkning ingår avtal 

om annat än köp och försäljning eller avseende annan egendom än lös egendom, kan i vidsträckt 

mening kallas för ”kommission i vid mening”, till exempel en speditör som agerar i eget 

namn.216 Både dåvarande kommissionslagen och den nuvarande anses enligt förarbetena ge ut-

tryck för allmänna rättsprinciper i uppdragsförhållanden och ger därför möjlighet att tillämpa 

lagen analogt för uppdragsförhållanden när någon har åtagit sig att för annans räkning utföra 

rättshandlingar som inte omfattas av lagens tillämpningsområde.217  

 

Högsta domstolen ansåg i NJA 2014 s. 760 att ACE:s transportuppdrag för Pharmacias räkning 

var en ”särskild form av kommission”. Kommissionsrättsliga principer tillämpades på grund av 

att uppdragsförhållandet med förmedlaransvar var så likt kommission. Således skulle uppdrags-

förhållandet kunna beskrivas som obligationsrättslig kommission. Högsta domstolen 

konstaterade att vid kommission är A i princip bunden av avtalet mellan B och C såväl gällande 

kontraktsrättsliga som utomobligatoriska krav som A riktar mot C. C får göra gällande en 

invändningsrätt mot A som C har gentemot B. Regeln motiveras av att A får anses ha godtagit 

avtalsverkningarna från avtalet mellan B och C (om B utfört uppdraget inom ramarna för sitt 

avtal med A) samt att C har ett skyddsbehov gällande främst den avtalade preskriptionstiden.218   

 

                                                 
213 Tiberg & Dotevall, 1997, s. 102.  
214 Prop. 1989/90:89 s. 173.  
215 Persson & Saf, 2015, s. 9, en mellanman kan exempelvis agera som fullmäktig, förmedlare, syssloman, 

speditör, handelsagent eller kommissionär och som då har olika uppgifter för respektive uppdrag.  
216 Persson & Saf, 2015, s. 55 med hänvisning till Håstad, 1973, s. 306.  
217 Prop. 2008/09:88 s. 89, Persson & Saf, 2015, s. 54 och Hellner, Hager & Persson, 2010, s. 228.  
218 NJA 2014 s. 760 p. 15-18 och Lindskogs särskilda yttrande p. 45-48.  
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Den kommissionsrättsliga principen om att A inte ska komma i bättre rätt mot C på utom-

obligatorisk grund än om A skulle ingått avtalet själv med C, torde innebära att preskriptions-

bestämmelsen i avtalsledet mellan A och B inte påverkade utgången i målet över huvud taget.   

 

Ett avtalsvillkor om begränsning av en parts ansvar, skulle kunna anses följa av avtalsför-

hållandet när det är fråga om ”kopplade standardavtal”. Vid kopplade standardavtal föreligger 

samma standardavtal mellan A och B respektive B och C i kontraktskedjan. I och med detta 

skulle A:s utomobligatoriska anspråk mot C träffas och begränsas av avtalsverkningar mellan 

B och C. För detta krävs att A haft insikt om att det förelåg kopplade standardavtal. Insikten tar 

sig uttryck i att A antingen haft kännedom om standardavtalet i det bakre ledet eller att standard-

avtalet är så allmänt använt och etablerat inom branschen att det får anses som följdriktigt och 

påräkneligt att standardavtalet även skulle inkorporeras även i det bakre ledet.219   

 

I NJA 2014 s. 760 förelåg standardavtalet, NSAB 85, i båda leden av kontraktskedjan.220 I 

förevarande fall träffades A av avtalsverkningarna mellan B och C. Om situationen i fallet hade 

varit så att NSAB 85 inte hade förelegat i ledet mellan B och C, kan fråga ställas om vad det 

eventuellt hade lett till för utgång i målet. Den allmänna utgångspunkten är att allmänt veder-

tagna standardavtal inte utgör handelsbruk. Det som krävs för att ett standardavtal ska bli 

tillämpligt i ett rättsförhållande är att det ska inkorporeras antingen genom en hänvisning eller 

genom partsbruk. I detta hypotetiska fall skulle dock standardavtalet kunna bli tillämpligt 

mellan B och C, på grund av att NSAB eventuellt skulle kunna ses som handelsbruk. Detta 

torde då resultera i samma utgång som i NJA 2014 s. 760 och A skulle bli bunden av 

begränsningarna i avtalsförhållandet mellan B och C. Huruvida NSAB kan anses utgöra 

handelsbruk eller inte är föremål för olika resonemang i doktrinen.221  

 

Om det i NJA 2014 s. 760 exempelvis hade varit fråga om huruvida ett annat standardavtal än 

NSAB 85 utgör handelsbruk torde utgången ha blivit att avtalet inte blivit tillämpligt endast på 

den grunden. Standardavtal utgör som utgångspunkt inte handelsbruk. Detta hade resulterat i 

att A inte hade varit bunden av någon begränsning i ledet mellan B och C och A hade således 

kunnat framställa utomobligatoriska anspråk mot C. Om ett standardavtal (ett annat än NSAB 

85) emellertid hade inkorporerats antingen genom en hänvisning eller genom partsbruk mellan 

                                                 
219 Avsnitt 2.5.  
220 Fråga om A:s utomobligatoriska rätt mot C var begränsad enligt NSAB 85 på grund av kopplade 

standardavtal prövades dock inte i målet, NJA 2014 s. 760, Lindskogs särskilda yttrande, p. 61.  
221 Avsnitt 2.5. 
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både A och B samt B och C torde A:s utomobligatoriska anspråk mot C träffas och begränsas 

av avtalsverkningar mellan B och C. Detta under förutsättning att fråga är om kopplade 

standardavtal och att A haft insikt om detta förhållande.  

 

6.2 Är obligationsrättslig kommission allmängiltig?  

Beträffande Högsta domstolens avgörande i NJA 2014 s. 760 finns anledning att ställa frågan 

vilka allmängiltiga slutsatser det går att dra av utgången. I målet förekom standardavtalet NSAB 

85, som allmänt tillämpas inom transportbranschen. Utifrån nedan angivna förhållanden kan 

ställas frågan om obligationsrättslig kommission kan tillämpas.  

 

A är en kommun som avser att anskaffa olika brandbilar. A vänder sig till B, som har stor 

erfarenhet av inköp av specialutrustade bilar. A och B träffar ett ramavtal varigenom A anlitar 

B som leverantör av aktuella brandbilar. I avtalet angavs att parterna inom dess ram skulle 

gemensamt utarbeta underlagen för kontraktet med B:s underleverantör och tillsammans i för-

handlingar med dessa fastlägga kontrakten. A förband sig att samtidigt med B teckna till ram-

avtalet hörande delavtal, som täckte de gemensamt utarbetade kontraktet mellan B och under-

leverantören C. C skulle leverera direkt till A men fakturera B. B och C kom överens om att 

om skadestånd grundades på någon åtgärd från C:s sida skulle det skadestånd C hade att erlägga 

till B vara begränsat till ett visst belopp. I enligt med nämnda ramavtal ingick B avtal med C 

om leverans till A av en viss brandbil. Vid C:s leverans av brandbilen till A skadade C 

brandkårens garagedörrar på grund av vårdslöshet.  

 

Frågor som nu kan ställas är  

- om A kan mot C rikta anspråk på utomobligatorisk grund,   

- om uppdragsförhållandet mellan A och B liknar ett kommissionsförhållande i 

obligationsrättslig mening, samt  

- om C vid obligationsrättslig kommission kan gentemot ett anspråk från A åberopa de 

kontraktuella ansvarsreglerna i avtalet mellan denne och B.  

 

Svaret på den första frågan är jakande oavsett att det finns ett avtalsförhållande mellan A och 

B i den mån inte kontraktsrättsliga regler eller principer eller särskilda skadeståndsregler för-

anleder något annat. 
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En kommissionär bedriver affärsförmedlande verksamhet för en uppdragsgivares räkning.222 

För att ett uppdragsförhållande ska kunna likna ett kommissionsförhållande krävs att det före-

ligger ett förmedlingsförhållande mellan A och B. De åligganden som B åtagit sig genom 

ramavtalet företer påtagliga likheter med ett sysslomannaskap. B har haft en i förhållande till A 

osjälvständig ställning och uppdraget har helt gått ut på att tillvarata A:s intressen. Då det gäller 

köpeavtalet med C, som B ingått i eget namn och med "köparansvar", är det påtagligt att B i 

realiteten endast har en förmedlande roll och att avtalet ingåtts med C för A:s räkning. Av det 

sagda framgår att B reellt sett kan anses ha uppträtt som kommissionär. 

 

Den andra frågan torde kunna besvaras jakande utifrån nyssnämnda förhållanden. B avtalar i 

eget namn för A:s räkning. B har således ett förmedlaransvar. Avtalsförhållandet kan därmed 

anses utgöra obligationsrättslig kommission och kommissionsrättsliga principer blir därigenom 

tillämpliga. A ska inte vid obligationsrättslig kommission få bättre rätt mot C på utomobligato-

risk grund än vad A skulle få om A ingått avtal med C själv, och C ska inte bli sämre ställd på 

grund av att det är A och inte B som är den skadelidande. Därigenom kan även den tredje frågan 

besvaras jakande. A blir bunden av avtalsverkningarna mellan B såsom förmedlare och C såsom 

skadevållare, det vill säga ansvarsvillkoren om beloppsbegränsning.    

 

Det kan påpekas att om obligationsrättslig kommission får en för omfattande allmängiltighet 

kan det medföra alltför långtgående konsekvenser för parten A i en kontraktskedja. A kan vis-

serligen (med stöd av NJA 2014 s. 760) rikta utomobligatoriska anspråk mot C, men det kan 

bli svårt att få framgång med en sådan talan, när A kan träffas av avtalsverkningar mellan B 

och C, som A själv inte har träffat avtal om. Många uppdragsförhållanden skulle kunna anses 

likna ett kommissionsförhållande, varför frågan uppkommer när ett uppdragsförhållande anses 

vara kommission i vid mening. Den viktigaste omständigheten för denna bedömning torde, som 

ovan framhållits, vara frågan om uppdragsförhållandet mellan A och B är ett förmedlingsför-

hållande. Kommissionsavtal skiljer sig ”från de avtal där mellanmannen har i uppdrag att endast 

förmedla en kontakt mellan en köpare och en säljare”, till exempel uppdrag såsom fastighets-

mäklare.223  

 

                                                 
222 Prop. 2008/09:88 s. 21.  
223 Prop. 2008/09:88 s. 22. 
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Parentetiskt ska nämnas att vägen för det utomobligatoriska anspråket kan stängas om det går 

att utläsa att A inte ska kunna rikta anspråk på utomobligatorisk grund mot C antingen uttryck-

ligt eller genom intolkning i avtalet mellan A och B.224  

 

6.3 Sammanfattning  

Högsta domstolen fastställde i NJA 2014 s. 760 att det i regel är tillåtet för en skadelidande i 

det främre ledet av en kontraktskedja att rikta utomobligatoriska anspråk mot en medkontra-

hents medkontrahent som orsakat den skadelidande sakskada. Denna utgångspunkt gäller om 

inte annat är föreskrivet i någon särskild rättsregel eller följer enligt avtal. Det kan av samman-

hanget utläsas att det utomobligatoriska anspråket inte hindras av att skadan uppkommit inom 

gränserna för avtalsuppfyllelsen.225  

 

I förevarande fall handlade det inte om den lagstadgade direktkravsrätten i 27 § kommissions-

lagen för kommittenten mot tredje man. Enligt kommissionslagens förarbeten anses lagen ge 

uttryck för allmänna principer i uppdragsförhållanden. I och med detta kan lagen enligt förar-

betena tillämpas analogt avseende uppdragsförhållanden när B åtagit sig att för A:s räkning 

utföra rättshandlingar. I NJA 2014 s. 760 var det alltså allmänna kommissionsrättsliga principer 

som tillämpades. Det var likheten mellan kommissionsförhållandet och transportförpliktelser 

med förmedlaransvar, närmare bestämt att kommissionären (B) ingår avtal för annans räkning 

(A), som var det avgörande. Detta resulterade i att avtalsverkningarna mellan B (ACE) såsom 

förmedlare och C (Cargo Center) såsom skadevållare träffade A:s (Pharmacias) utomobligato-

riska anspråk mot C. Den obligationsrättsliga kommissionen bygger alltså på de allmänna kom-

missionsrättsliga principerna om att A inte ska få bättre rätt mot C, än vad A skulle erhållit om 

A hade ingått avtal med C. C ska därigenom alltså inte hamna i sämre läge på grund av att det 

är A som är den skadelidande och inte B.  

 

I NJA 2014 s. 760 konstaterade även Högsta domstolen att preskription inte är en begränsning 

av en parts ansvar. Preskription är istället en bestämmelse som anger när talan senast måste 

väckas. Således en form av en talerättsregel. I detta fall hade skadan uppkommit genom stöld. 

Om målet istället hade handlat om en ansvarsbegränsning, till exempel en beloppsbegränsning, 

eller om preskription faktiskt hade kunnat anses utgöra en ansvarsbegränsning, hade bestäm-

melsen inte varit tillämpbar. Friskrivning från uppsåtligt handlande eller grov vårdslöshet är 

                                                 
224 Avsnitt 2.4.  
225 Munukka, 2015-16, s. 419.  
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inte acceptabel. Högsta domstolen konstaterade även att det inte finns någon allmän princip om 

att korttidspreskription ska avbrytas på grund av otillbörligt handlande, samt att det i föreva-

rande fall inte fanns någon anledning att döma i sådan riktning.  

 

Obligationsrättslig kommission torde kunna få en allmängiltighet och således inte endast till-

lämpas i transportförhållanden. Det som krävs är att ett uppdragsförhållande liknar ett kom-

missionsförhållande avseende B:s förmedlaransvar. I förmedlarförhållanden där B i eget namn 

ingår avtal med C för A:s räkning blir B:s och C:s ansvarsvillkor gällande mot A under förut-

sättning att villkoren avser, utöver kontraktuella anspråk, utomobligatoriska anspråk. Emeller-

tid torde förmedlingsförhållanden inkludera många olika slags uppdragsförhållanden, vilka 

skulle kunna bedömas som liknande kommission och därav att kommissionsrättsliga principer 

blir tillämpliga. Huruvida denna av Högsta domstolens utvidgning är positiv eller negativ är en 

fråga som återstår att se i rättstillämpningen.  
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7 Avslutande sammanfattning  
Culparegeln i 2 kap. 1 § skadeståndslagen föreskriver att den som med uppsåt eller av vårds-

löshet orsakar annan person- eller sakskada ska ersätta denna skada. En arbetsgivare ska enligt 

3 kap. 1 § skadeståndslagen ersätta person- och sakskada som en arbetstagare vållat i tjänsten 

genom fel eller försummelse. Det utomobligatoriska skadeståndsansvaret förutsätter således 

normalt att skadan orsakats genom vårdslöshet eller uppsåt. I kontraktsförhållanden gäller en 

utvidgning av det utomobligatoriska principalansvaret på så sätt att en kontraktspart har gente-

mot sin medkontrahent ansvar för anlitade självständiga förtagares vållande.226 Detta innebär 

att B ansvarar gentemot A för skada som C vållar. Emellertid kan det föreligga avtalsvillkor 

mellan A och B som begränsar ansvaret för B gentemot A eller en korttidspreskription i förhål-

landet mellan A och B. I och med att det inte föreligger något avtalsförhållande mellan A och 

C kan A därför vilja kringgå avtalsvillkoren mellan A och B genom att rikta utomobligatoriska 

anspråk mot C.227   

 

Utgångspunkten torde vara att utomobligatoriska anspråk inte träffas av kontraktuella ansvars-

regler om till exempel reklamation, preskription, ansvarsfriskrivningar eller ansvarsbegräns-

ningar i förhållandena mellan A och B samt mellan B och C. Vid avtalstolkning av de kontrak-

tuella ansvarsreglerna skulle utomobligatoriska anspråk dock kunna innefattas.228  

 

Avtalet är grunden i avtalsförhållanden och vars funktion är att både binda parter gentemot 

varandra och att utpeka vilka parterna i avtalet är. Avtalsbundenheten sammankopplas med 

principen om avtalsverkningarnas subjektiva begränsning, vilken innebär att ett avtal endast 

binder avtalsparterna. I NJA 1997 s. 44 och NJA 2001 s. 711 framhävde Högsta domstolen en 

strikt tillämpning av denna princip.229  

 

Högsta domstolen fastställde i NJA 2014 s. 760 att en skadelidande i det främre ledet av en 

kontraktskedja kan på utomobligatorisk grund rikta anspråk mot en skadevållare i det bakre 

ledet, som orsakat den skadelidande sakskada.230 Högsta domstolen konstaterade att ett sådant 

utomobligatoriskt anspråk tillåts om inte något annat följer av en särskild rättsregel eller föran-

leds av avtal. I NJA 1986 s. 712 kunde A rikta utomobligatoriska anspråk mot C i och med att 

                                                 
226 Avsnitt 3.1. 
227 Avsnitt 5 och 6.  
228 Avsnitt 4.2. 
229 Avsnitt 2.1, avsnitt 2.2 och avsnitt 2.3.  
230 Avgörandet skiljer sig här från NJA 2007 s. 758 som inte medgav A att rikta utomobligatoriska anspråk mot 

C. 
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C ansvarade för sin självständige företagares vållande samt att avtalet mellan A och B inte 

föranledde något annat. A kunde rikta utomobligatoriska anspråk mot C även i NJA 2009 s. 16, 

eftersom A intog en ägarliknande ställning avseende den skadade egendomen. Intressant med 

rättsfallet var minoritetens motivering och slutsats om att A i regel kan rikta utomobligatoriska 

anspråk mot C så länge inte avtalsförhållandet mellan A och B föranleder något annat. Detta 

kunde ske antingen genom (1) ett uttryckligt begränsningsvillkor eller (2) på grund av att det 

föreligger kopplade avtalsrelationer och att ett sådant begränsningsvillkor då kan tolkas in.231  

 

Om A inte skulle ha rätt att rikta utomobligatoriska anspråk mot C endast på grund av att det 

föreligger en kontraktskedja mellan A, B och C skulle den utomobligatoriska skadeståndsrätten 

vara relativt inskränkt. Ett hinder för A:s möjligheter att rikta utomobligatoriska anspråk mot C 

borde således föranledas av antingen (1) ett uttryckligt villkor i avtal mellan A och B, (2) genom 

intolkning av ett sådant villkor i avtal mellan A och B, (3) genom att A inte ska komma i bättre 

rätt mot C eller (4) möjligen genom att kontraktskedjan består av kopplade standardavtal.232   

 

Det särskilt noterbara som Högsta domstolen gjorde i NJA 2014 s. 760 var att de genom obli-

gationsrättslig kommission utvecklade principen om att A inte ska komma i bättre rätt mot C 

än vad B är. I rättsfallet var det inte fråga om ”ren” kommission, utan förmedlaransvaret i NSAB 

85 endast liknade kommission. I målet hade B ingått avtal i eget namn med C för A:s räkning. 

I kommissionsförhållanden ingår kommissionären avtal i eget namn med tredje man för kom-

mittentens räkning. Genom att uppdragsförhållandet mellan A och B var så likt kommission 

tillämpade Högsta domstolen allmänna kommissionsrättsliga principer. Därigenom träffades A 

av avtalsverkningarna mellan B och C, det vill säga att preskriptionsbestämmelsen träffade A:s 

utomobligatoriska anspråk mot C.  

 

När A träffas av avtalsverkan mellan B och C kan fråga ställas hur den situationen förhåller sig 

till principerna om avtalsbundenhet. Ett avtal ska endast binda parterna som ingått avtalet. Det 

föreligger partsautonomi mellan A och B och mellan B och C, men mellan A och C föreligger 

det däremot inte någon partsautonomi. De har ingen vilja att ingå avtal med varandra. Avtals-

friheten innebär att var och en har rätt att själv bestämma om de vill ingå avtal, med vem de vill 

avtala och vad avtalet ska avse. För att bundenhet ska inträda krävs således att ett avtal har 

ingåtts. Avtalsfrihet och avtalsbundenhet går därmed hand i hand.233 Mellan A och C har inga 

                                                 
231 Avsnitt 4.  
232 Avsnitt 2.4, avsnitt 4, avsnitt 5 och avsnitt 6.  
233 Avsnitt 2.1. 
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rättsliga viljeförklaringar gjorts och det föreligger inget avtal mellan dem. Därigenom förelig-

ger det inte heller något avtalsrättsligt förpliktigande eller berättigande. Ändå träffas A av 

avtalsverkningarna mellan B och C. Bundenhet i två avtalsled avviker således från den teore-

tiska utgångspunkten om avtalsverkningarnas subjektiva begränsning. Förhållandet att avtals-

rättslig bundenhet endast inträder för två parter är således inte fallet vid ovan redovisade för-

hållanden. Utgången i NJA 2014 s. 760 att A blir bunden av avtalsverkningarna mellan B och 

C överensstämmer bland annat inte med tillitsprincipen. En part ska i enlighet med denna 

princip kunna förlita sig på att ingånget avtal är gällande endast mellan parterna. A:s tillit i 

sådant fall är att avtalet med B är gällande. A torde ha förväntningar om att kunna vända sig 

mot C på utomobligatorisk grund om denne orsakar A skada. Obligationsrättslig kommission 

torde alltså frångå allmänna principer om avtalsbundenhet.  

 

I NJA 2007 s. 758 förelåg standardavtalet AB 92 i båda av avtalsleden av kontraktskedjan och 

villkoren var således likalydande. Ansvarsbegränsningen förekom alltså i leden mellan A och 

B respektive mellan B och C. A ansågs av Högsta domstolen ha accepterat ansvarsbegräns-

ningen oavsett om den var till förmån för entreprenören eller för underentreprenören. Genom 

en hänvisning till AB 92 i avtalsförhållandet mellan A och B, skulle det således genom en 

intolkning även verka mellan A och C. A kunde inte rikta utomobligatoriska anspråk mot C. 

Intolkningen skulle kunna anses ge uttryck för en partsvilja hos A, B och C i enlighet med 

principen om tredjemansavtal. Det är dock enligt principen om avtalsverkningarnas subjektiva 

begränsning inte möjligt att binda någon utomstående vid ett avtalsförhållande om förpliktelser 

eller berättiganden. I detta fall träffade avtalsverkningarna mellan A och B även det utomobli-

gatoriska förhållandet mellan A och C, vilket således strider mot den nyss nämnda principen.  

 

Vid kopplade standardavtal föreligger samma standardavtal mellan A och B respektive mellan 

B och C i kontraktskedjan. I och med detta skulle A:s utomobligatoriska anspråk mot C kunna 

träffas och begränsas av avtalsverkningar mellan B och C. För detta krävs att A haft insikt om 

att det förelåg kopplade standardavtal.234 De kopplade standardavtalen skulle därigenom kunna 

anses ge uttryck för en partsvilja hos A, B och C. Det kan därigenom anses ligga nära till hands 

att A:s utomobligatoriska anspråk mot C ska begränsas enligt ansvarsbegränsningar i standar-

davtalet. Kopplade standardavtal kan således anses överensstämma med principer om avtals-

bundenhet.  

 

                                                 
234 Avsnitt 2.5.  
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Högsta domstolen konstaterade i NJA 2014 s. 760 att preskription inte är en ansvarsbegränsning 

utan endast en bestämmelse om när talan senast ska väckas. I och med detta påverkades 

utgången i målet avsevärt. Om preskription hade ansetts utgöra en ansvarsbegränsning hade 

friskrivningen fallit på grund av de anställdas stöld och A hade därigenom fått rikta utomobli-

gatoriska anspråk mot C. Det hade inte funnits någon tillämpbar kontraktsrättslig begränsning. 

Högsta domstolen konstaterade vidare att det inte finns någon allmän princip om att preskript-

ion avbryts när skada uppkommit på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet. Detta skiljer sig 

från principen om att man inte kan friskriva sig från ansvar gällande uppsåt eller grov vårds-

löshet. I NJA 2007 s. 758 hade C orsakat A skada genom vårdslöshet. Det var således normal-

graden av vårdslöshet och inte av grov karaktär. I och med att vårdslösheten inte ansågs vara 

grov tillämpades inte principen om att man inte kan friskriva sig från ansvar gällande uppsåt 

eller grov vårdslöshet.  

 

Ändamålen bakom det kontraktuella skadeståndsansvaret och det utomobligatoriska skade-

ståndsansvaret skiljer sig principiellt från varandra. Det kontraktuella skadeståndsansvaret ska 

först och främst verka som en påtryckande funktion för att avtalet ska uppfyllas avtalsenligt. 

Skadeståndsansvaret har därigenom en preventiv funktion. 235  Skulle det inte finnas några 

effektiva sanktioner mot kontraktsbrott skulle principen om att avtalet ska fullgöras avtalsenligt 

i realiteten inte vara värd något. Kontraktuella villkor om skadestånd är grundade i partsviljan. 

Det utomobligatoriska skadeståndsansvaret ska främst verka reparativt då en skadelidande ska 

ekonomiskt ersättas för en uppkommen skada.236 Det kontraktuella skadeståndet fyller även en 

viss sorts reparativ funktion eller en ”uppfyllande” funktion av avtalet genom ersättning. En 

skadelidande ska ersättas för den skada han åsamkats. Det föreligger dock en grundläggande 

skillnad i den reparativa funktionen mellan ett kontraktuellt skadestånd och ett utomobligato-

riskt skadestånd. Det utomobligatoriska skadeståndet ska försätta den skadelidande i samma 

ekonomiska läge som om skadan aldrig inträffat. Skadeståndet uppgår således som regel till 

skadans värde. Skadestånd i kontraktsförhållanden följer principen om det positiva kontrakts-

intresset, vilket innebär att den part som drabbas av sin medkontrahents avtalsbrott ska försättas 

i samma ekonomiska läge som om avtalet hade uppfyllts avtalsenligt.237    

 

När A inte kan rikta utomobligatoriska skadeståndsanspråk mot C på grund av kontraktuella 

villkor sker en konflikt mellan ändamålen bakom den utomobligatoriska skadeståndsrätten och 

                                                 
235 Avsnitt 3.3.2.  
236 Avsnitt 3.2.2.1. 
237 Jmf avsnitt 3.2.2.1 och avsnitt 3.3.1.  
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kontraktuella skadestånd. De utomobligatoriska reglerna är knutna till ändamål definierade av 

lagstiftaren medan de kontraktuella reglerna följer främst av sedvana. Det utomobligatoriska 

anspråket handlar om skadereparation och när kontraktuella villkor begränsar eller hindrar 

anspråket utfås ingen skadereparation. Ändamålet faller. De kontraktuella villkoren ska verka 

påtryckande så att avtal ska uppfyllas avtalsenligt. Men mellan A och C föreligger det inget 

avtal att uppfylla. När vägen stängs för utomobligatoriska skadeståndsanspråk på grund av kon-

traktuella villkor avviker situationen således från den utomobligatoriska skadeståndsrättens 

ändamål.  

 

Framför principerna om avtalsbundenhet förefaller i NJA 2014 s. 760 C:s skyddsvärde vara i 

centrum. A ska inte ha bättre rätt mot C än vad B skulle ha haft. Därigenom skyddas C. I rent 

kontraktuella förhållanden är detta ändamålsenligt. Men i utomobligatoriska förhållanden är det 

inte lika lätt att avgöra vilket av A:s eller C:s intresse som är det mest skyddsvärda. Förhållandet 

att A både kan avtala om att begränsa B:s ansvar samtidigt som A senare kan rikta utomobliga-

toriska anspråk för skadan mot C kanske inte är helt tillfredsställande. C torde förvänta sig att 

preskription eller ansvarsbegränsning ska gälla för sitt avtalsåtagande. C:s skyddsintresse hand-

lar då om att inte hamna i ett sämre läge. Frågan kan då ställas hur lämpligt det är att B:s 

kontraktuella ansvarsregel är en ansvarslättnad för C. A:s skyddsintresse handlar om att erhålla 

utomobligatoriskt skadestånd för skada orsakad av C. A torde utgå från sin utomobligatoriska 

dispositiva rätt till ersättning och för en utomobligatorisk talan gäller som utgångspunkt en 

preskriptionstid om tio år. I och med att det är ett utomobligatoriskt förhållande föreligger det 

inget avtal som föreskriver begränsningar eller kortidspreskription. A:s skyddsintresse handlar 

således om rätt till skadereparation. Hur lämpligt eller olämpligt det än må vara att en kontrakts-

rättslig begränsning av B:s ansvar eller en bestämmelse om korttidspreskription blir en ansvars-

lättnad för C, torde det kunna påstås att om Högsta domstolen inte hade dömt som de gjorde i 

NJA 2014 s. 760 hade det öppnat upp för kringgående av avtalade preskriptionsregler.  

 

I NJA 2007 s. 758 verkar även C:s skyddsintresse att vara i fokus. Den avtalade ansvarsbe-

gränsningen mellan A och B skulle även gälla mellan A och C. A fick hålla sig till B. A hade – 

i enlighet med sin avtalsfrihet – avtalat med B och accepterat ansvarsbegränsningen av B:s 

ansvar. A torde ha förväntat sig – i enlighet med den dispositiva rätten – att möjlighet skulle 

föreligga för en utomobligatorisk talan mot C, när C orsakat A skada. När detta inte medgavs i 

målet åsidosattes A:s utomobligatoriska rätt till skadereparation.  
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Högsta domstolen berörde kort i NJA 2007 s. 758 att om B blir insolvent skulle det kunna anses 

berättigat att A skulle kunna rikta utomobligatoriska anspråk mot C.238 Slutsatsen i rättsfallet 

var emellertid att A inte på utomobligatorisk grund kunde rikta anspråk mot C när AB 92 förelåg 

mellan A och B. Om B skulle gå i konkurs och är insolvent blir denna slutsats problematisk för 

A. Om B blir insolvent riskerar A att inte erhålla ersättning från B då det inte praktiskt går att 

utkräva ansvar. C torde därigenom kunna göra vinst i och med att A inte kan rikta anspråk mot 

C. Frågan kan då ställas om C:s vinst kan ses som obehörig vinst och om det skulle kunna 

medföra att A på denna grund får rätt att rikta utomobligatoriska krav mot C.  

 

Principen om obehörig vinst är inte lagstadgad i svensk rätt men förekommer i exempelvis 18 

kap. 3 § handelsbalken. Principen har stöd i doktrinen.239 För att erhålla ersättning med stöd av 

principen ska ett antal rekvisit uppfyllas. C (i detta fall) ska obehörigt berikas, det vill säga att 

berikandet saknar rättslig grund, berikandet ska ha skett på A:s bekostnad och C ska inte ha 

någon befogad ansvarsfrihetsgrund.240 I detta fall torde C kunna uppfylla de första rekvisiten. 

Emellertid skulle det sistnämnda rekvisitet om befogad ansvarsfrihetsgrund kunna medföra 

oklarheter. Enligt NJA 2007 s. 758 fick avtalet mellan A och B effekt som ett tredjemansavtal 

för C. Ansvarsregeln verkade alltså till förmån för C. Dock kan fråga ställas om det är befogat 

att C ska träffas av avtalsverkningarna mellan A och B när A riskerar att inte erhålla någon 

ekonomisk skadereparation för skada orsakad av C. Det torde inte vara helt orimligt att det 

skulle finnas skäl till att A vore berättigad att få rikta anspråk mot C på utomobligatorisk grund 

om C kan anses ha erhållit obehörig vinst.   

 

Principen om avtalsverkningarnas subjektiva begränsning får anses medföra klarhet och förut-

sebarhet i rättsförhållanden genom att var och en håller sig till sin medkontrahent. I NJA 2007 

s. 758 och NJA 2014 s. 760 hade principen om avtalsverkningarnas subjektiva begränsning en 

underordnad betydelse avseende avtalsförhållandena i målen. I båda målen träffades det 

utomobligatoriska förhållandet mellan A och C av avtalsverkningar från antingen avtalsförhål-

landet mellan A och B eller B och C. Det resulterade i avtalsverkan utan avtal.  

 

 

 

                                                 
238 NJA 2007 s. 758 på s. 12.  
239 Ramberg & Ramberg, 2014, s. 243, se för hänvisning till doktrin. 
240 Ramberg & Ramberg, 2014, s. 244. 
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